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Sammanfattning 
  

På avdelningen robot-disk nås inte önskvärd produktivitet. För avdelningen cylinder-
behållarline önskas ett åtgärdspaket för att vid framtida behov kunna öka 
tillverkningstakten på tvättmaskiner. 

En litteraturstudie och faktainsamling har utförts där stopp och störningar som påverkar 
flödet har noterats. Detta har sammanställts och utvärderats. Slutsatsen har dragits att 
det förebyggande underhållet måste förbättras på båda avdelningarna. 

På cylinder-behållarline måste operatörerna utnyttja arbetstiden på ett bättre sätt, både 
när det gäller arbetsrutiner och tidshållning. 

På avdelningen robot-disk behöver man se över arbetsrutinerna, vilka uppgifter olika 
operatörer har samt hur de skall handla i olika situationer. 
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Summary 
In the production unit robot-dishwasher expected production rate isn’t reached. In the 
production unit cylinder-container an improvement plan is desired that can give 
possibility to increase the production rate off wash machines. 

A literature study and facts about the different kind off stops in the two units were 
collected. This has been summed and rated. The conclusion has been drawn that the 
maintense must be improve in both units. 

In the unit cylinder-container the operators must use the productiontime in a better way, 
both according to working routines and timeholding. 

In the unit robot-dishwasher an overlook of the working routines is needed. What 
assignments does each operator have and what are they suppose to do in different 
situations.  
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Förord 
Efter att ha läst maskiningenjörsutbildning med produktionsinriktning på Högskolan i 
Trollhättan i tre och ett halvt år har vi nu kommit fram till examensarbetet. Vi har läst 
coop-utbildning vilket innebär sammanlagt tre praktikperioder i industrin. Magnus har 
haft sina två första praktikperioder på Saab automobil AB i Trollhättan, medan Henrik 
har varit på Asko Cylinda i Jung. Asko Cylinda kunde till vår glädje ta emot två 
examensarbetare. 

Stor del av arbetets signifikans beror på faktainsamlingen i början av arbetet. Vi vill 
därför tacka samtliga operatörer på avdelningarna robot-disk och cylinder-behållarline, 
som hjälpt oss med faktainsamlingen. Vi vill även passa på att tacka våra handledare 
Leif Svensson, Rolf Behre och Jan-Erik Hasselblad på Asko Cylinda samt Oskar Jellbo 
vår handledare på Högskolan Trollhättan/Uddevalla. 

Vi vill även tacka de personer som har tagit sig tid att hjälpa oss med funderingar och 
frågor. 
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Nomenklatur 
Svep: En pressad plåt som utgör tak och sidor på den färdiga 

diskmaskinen. 

Bottenbaksida: En pressad plåt som utgör botten och baksida på den färdiga 
diskmaskinen. 

Behållare diskmaskin:  Slutprodukten i robot-disk.  

Överkorg:  Den övre av de två korgar som disken placeras uti, i den 
färdiga diskmaskinen. 

Åklist: En skena som den övre diskkorgen i den färdiga diskmaskinen 
kommer att löpa i. 

Spolrörshållare: Liten pressad plåtdetalj som håller fast spolröret i den färdiga 
diskmaskinen (spolrör: övre spolarmens förbindelse med 
cirkulationspumpen). 

Låshake:  Del av låsmekanism i diskmaskinsbehållare. 

Stödlist: Plåtlist som håller fast gummilist mellan diskmaskinsbehållare 
och lucka. 

Dekorhörn:  Dekorhörn för övre framkant på diskmaskinsbehållare. 

L-bock:   Bockmaskin som bockar bottenbaksida till formen av ett L. 

U-bock:   Bockmaskin som bockar svep till formen av ett U. 

A-cell:  Är den första av tre produktionsceller i avdelningen robot-disk. 

B-cell Är den andra av tre produktionsceller i avdelningen robot-disk. 

C-cell: Är den tredje av tre produktionsceller i avdelningen robot-disk. 

Helintegrerad: En diskmaskins modell som har en annan typ av låsmekanism 
på luckan, och därmed en annan låshake. 

Avhärdare:  Avhärdare används i diskmaskiner avsedda för hårt vatten. 

Coil:   Råmaterial i form av plåtrulle. 

Cylinder:  Stansad plåtcylinder där tvätten placeras. 

Behållare tvättmaskin: Behållaren för cylinder. 

Medbringare:  Utgående axelns fäste i cylindern på tvättmaskin. 

Valkar:   Ribber inuti cylindern på en tvättmaskin. 

Skivor:   Svetsskivor för sömsvetsning. 

FU:   Förebyggande underhåll. 
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IR-rör: Starka lysrör för att värma behållare och mattor vid robotcell-
disk. 

After sales:  Reservdelslager för eftermarknaden. 

PM:   Produktionstekniker. 

PK:   Produktion/konstruktion. 

PU:   Produktionsutveckling. 

PL:   Produktionsledare.  

Cmin:   Centiminuter minuter uppdelade i hundradelar.  
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1 Inledning 

1.1 Presentation företaget 
Asko Cylinda är beläget i samhället Jung utanför Vara. Företaget grundades av Karl-
Erik Andersson i slutet av 1940-talet som en mekanisk verkstad.  

 

 

Figur 1:1 Asko Cylinda AB  

 
Asko Cylinda tillverkar idag diskmaskiner, frontmatade tvättmaskiner och torktumlare 
för hushållsbehov i sina 53000 m2 stora lokaler. Ca 80 % av maskinerna går på export 
till mer än 30 länder, varav mest till USA och Australien. Företaget har ca 600 anställda 
och tillverkar drygt 1100 maskiner/dag. Diskmaskiner står för 60 % och tvättmaskiner 
för 30 %. Idag ingår Asko Cylinda i den italienska vitvarukoncernen Antonio Merloni 
gruppen. En självklarhet för Asko Cylinda är att tillverka maskiner som är energisnåla, 
miljövänliga och hållbara. 

1.2 Bakgrund 
På avdelningen robot-disk skall man enligt teoretiska beräkningarna kunna producera en 
önskad mängd behållare på två-skift, i nuläget krävs tre-skift. Det är önskvärt att utreda 
varför det inte räcker till med två-skift.  

Avdelningen cylinder-behållarline utgör första delen i tvättmaskinsproduktionsflödet. 
Avdelningen förväntas bli en flaskhals vid en eventuell produktionsvolymsökning. Ett 
åtgärdspaket önskas för att säkra och eventuell öka produktiviteten vid en ökning av 
efterfrågan. 
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1.3 Syfte och mål 
Syftet är undersöka möjligheten att på avdelningen robot-disk möjliggöra produktion på 
två-skift istället för dagens tre-skift. Målet är att ta fram ett åtgärdspaket vilket 
möjliggör produktion på två-skift. 

Syftet är att effektivisera produktionen på avdelningen cylider-behållarline. Målet är att 
ta fram ett åtgärdspaket för cylinder-behållarline, vilken skall möjliggöra en 
produktionsökning vid framtida behov.  

1.4 Avgränsningar 
Rapporten ger enbart förslag på lösningar till olika problem. Beroende på betydelsen av 
olika störningar i flödet kommer mer vikt att läggas på vissa problem och mindre på 
andra. 

Samtliga lösningar och beräkningar bygger på situationen under faktainsamlingen.  

2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien började med att vi läste Målet av Eliyahu Goldratt och Jeff Cox. 
Förståelse skaffades för flödet utifrån: flaskhalsar, tillgänglighet och produktivitet. 
Boken går ut på att öka tillgänglighet och genomflödet, med hjälp av TOC (Theory Of 
Constraints) det vill säga att styra flödet utifrån flaskhalsar. Flaskhalsen är inte alltid 
den process som har den teoretiskt längsta cykeltiden utan den process vilket övriga 
flödet får vänta mest på. På avdelningen cylinderbehållare drogs slutsatsen att den 
stationen med längst genomloppstid ej var flaskhalsen utan skruvdragarstationen vilken 
ofta stannar men har kortare genomloppstid är flaskhalsen. 

Under arbetets gång har vi använt boken Produktivitetsspelets ”Lilla gröna” av Ingvar 
Stranberg. Denna bok som inriktar sig mot underhåll enligt definitionen; - Underhåll är 
alla aktiviteter som utförs i syfte att vidmakthålla och säkerhetskälla en utrustning i 
sådant skick att planerad verksamhet kan genomföras störningsfritt. Boken påvisar 
fördelarna med ett bra FU istället för ett avhjälpande underhåll. FU utförs för att: 
eliminera eller reducera uppkomsten av fel, eliminera eller reducera behov av underhåll, 
förebygga slitage förstörelse eller haveri. På avdelningen robotcell-disk havererar ofta 
samma komponenter utan att annan åtgärd än utbyte av den defekta komponenten sker. 
Med ett riktigt FU hade ytterligare åtgärder utförts för att undvika att felet inträffar igen. 

Boken Driftsäkerhet och underhåll av Karl-Edward Johansson, behandlar metoder och 
tekniker som kan användas för att erhålla en offensiv syn på underhållsarbetet i ett 
företaget. Boken har för oss fungerat lite som en uppslagsbok för att tillämpa de olika 
kända metoder som finns. Den är utförlig och visar exempel på hur tillämpning kan ske 
hos olika processer. På avdelningen robotcell-disk hade olika typer av 
tillståndskontroller kunnat indikera haverier innan de inträffar och på så sätt kunna 
undvikas. 
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Införandet av en grupp som bara skulle jobba med Kaizen [Strandberg] mer detaljerat 
skulle innebära: 

• Att hela tiden ta ett steg längre.  

Vid en störning inte nöja sig med att lösa problemet för stunden genom att till 
exempel ersätta defekt komponent med en motsvarande utan utred orsaken till 
störningen. Så att denna störning ej inträffar igen. 

• Att aldrig slappna av.  

Även om företaget ”leder” utvecklingen inom sitt område så går det inte att slappna 
av, för då kommer konkurrenterna snart ikapp och passerar. 

• Att allt går att göra bättre. 

En produktions anläggning går aldrig att få perfekt. Det finns alltid utrymme för 
förbättringar. I form av till exempel väntetider och transporter. 

• Att det inte är nödvändigt att jobba hårdare men däremot smartare. 

Vid utvecklingsarbete, undersök vad som är gjort tidigare både i och utanför 
företaget. Låna idéer och imitera det som är bra och gör sedan anpassningar och 
utveckling utefter det.   

• Att alla i företaget vet ”var företaget befinner sig och vart det är på väg”. 

Personalen skall ha god kunskap om företagets ekonomiska läge och planerade 
förändringar. 

• Att det blir en hårdare styrning mot samma mål (vilket självfallet bland annat 
innebär mer uppföljning). 

Samtliga på företaget måste sträva efter samma mål och veta vad han/hon kan göra 
för att nå detta. 

• Att ”riva murar”. 

Förbättra samarbete mellan avdelningarna. Eliminera tankesättet ”så här har vi alltid 
gjort” . 

Detta gäller inte bara för robot-disk och cylinder-behållarline utan för hela företaget. 
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3 Process robotcell-disk 
Robotcell-disk är en robotautomatiserad anläggning, där diskmaskinsbehållare 
tillverkas. Anläggningen är uppdelad i tre celler (Figur 2:1). 

 

 

 

 

 

Figur 2:1 Layout robot-disk 

3.1 Avdelningsbeskrivning av robotcell-disk 
Behållaren (Figur 2:2) tillverkas utifrån två huvudkomponenter, bottenbaksida (Figur 
2:3) och svep (Figur 2:4). 

 

                  

                           Figur 2:2 Behållare                      Figur 2:3 Bottenbaksida             Figur 2:4 Svep 

C-cell 

B-cell

A-cell 
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3.1.1 A-cell 

Robotanläggningen är uppdelad i tre sektioner med namnen A-cell, B-cell och C-cell. 
A-cellen är den första i flödet. Matningen till A-cellen sker manuellt av en operatör som 
förutom att ladda A-cellen även avsynar komponenterna. A-cellen laddas med två  
pressade detaljer, svep och bottenbaksida.  

Det finns endast två versioner av svep och två versioner av bottenbaksida. Skillnaden på 
dessa är höjden, då man håller på att lansera en 86 cm hög maskin som skall 
komplettera standardmaskinen med en höjd på 82 cm. Övriga modellvariationer sker 
senare i flödet. 

Operatören placerar bottenbaksida (Figur 2:5) och svep (Figur 2:6) i en fixtur, bestående 
av ett rotationsbord. Beroende på modell så placerar han/hon eventuellt plåt för extra 
knivkorg i fixturen. 

 

   

       Figur 2:5 Fixtur bottenbaksida                                       Figur 2:6 Fixtur svep 

 
Förutom manuell laddningen av svep och bottenbaksida finns även två automatiska 
matare. Dessa matare; vibrationsmatare för spolrörshållare (Figur 2:7) och matare för 
åklist (Figur 2:8) förser robotanläggningen med fäste för spolrör och åklist för 
överkorgen. 

 

           

     Figur 2:7 Vibrations matare spolrörshållare                               Figur 2:8 Matare åklist  

 
En robot börjar med att placera ut spolrörshållare i fixtur bottenbaksida. Därefter roterar 
fixturbordet 90 grader. Samma robot placerar även ut åklister i fixtur svep. Efter att 
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svepet har placerats i fixturen så punktas åklisterna fast med hjälp av en robot. Samma 
robot punktar även fast fäste för spolrör.  

När svepet är punktat roterar fixturbordet. En robot greppar svepet och placerar det på 
ett omgreppsbord. Om maskinen skall ha innerbelysning och/eller är en helintegrerad-
diskmaskin så stansas hål för lampa och/eller låshake (Figur 2:9). 

 

 

 

Figur 2:9Omgreppbord / stans 

 
När svepet är placerat i omgreppsbordet roterar fixturen ytterligare 90 grader och 
roboten flyttar bottenbaksida till omgreppsbord bottenbaksida (Figur 2:10). Om 
maskinen är av typ avhärdare så stansas hål för detta här. 

 

 

Figur 2:10 Omgreppsbord bottenbaksida 

 
När roboten har placerat bottenbaksida i omgreppstationen flyttar den svepet från 
omgreppsbordet till U-bock (Figur 2:11) där svepet bockas för att få formen av ett U. 
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Figur 2:11 Omgreppsbord U-bock 

Under tiden som svepet bockas, placeras den eventuellt stansade bottenbaksidan i L-
bocken (Figur 2:12) där den bockas till formen av ett L. 

 

 

Figur 2:12 L-bock  

 
När svepet är bockat, stansas hål ut för tippskydd i en stansmaskin belägen precis 
framför U-bocken. Därefter placeras svepet på ett transportband (Figur 2:13). På 
transportbandet ställs även bottenbaksida efter bockning. 

 

 

Figur 2:13 Transportband mellan A – och B – cell 
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Transportbandet består av två separata band som hanterar detaljer fyra och fyra. 
Upplägget medför att det i A-cellen måste produceras fyra svep respektive fyra 
bottenbaksidor innan de kan komma vidare och samtidigt måste det nästkommande 
transportbandet vara tomt. 

3.1.2 B-cell 

Även B-cellen bemannas av en operatör. Operatören är placerad mellan A-cellen och B-
cellen. Operatören plockar svep och bottenbaksida från transportbandet från A-cellen 
och placerar dessa i en fixtur (Figur 2:14). Förutom att ladda fixturerna med svep och 
bottenbaksida så placerar han/hon även stödlist och dekorhörn i fixturen, dessa laddar 
han/hon innan svep och bottenbaksida. Det sista operatören laddar är låshake på 
samtliga maskiner utom de helintegrerade. 

 

                 

                       Figur 2:14 Tom fixtur B – cell                          Figur 2:15 Laddad fixtur B – cell 

 
När en fixtur är laddad (Figur 2:15) backar operatören ut ur fotocellen och trycker på en 
kvittensknapp. När eller om roboten är redo roterar fixturbordet medurs så att en tom 
fixtur blir laddningsbar. Samtidigt punktas det svep och bottenbaksida samman som 
precis blivit laddade. Ihoppunktningen utförs av två robotar, när fixturbordet roterar 
ytterligare en gång kommer nästa robot åt att punkta svep och bottenbaksida. Den första 
roboten börjar på en ny behållare. Förutom att punkta ihop svep och bottenbaksida 
punktas även stödlist, dekorhörn och låshake fast. 

När behållaren är färdigpunktad lyfts behållare av från fixturbordet av en portalrobot 
och lämnas över till en av två standardrobotar för vidare hantering vid sömsvetsning. 
När hela behållaren är sömsvetsad placerar roboten behållaren i en bockmaskin där de 
bakre övre hörnen och bakre ovansida bockas, detta för att eliminera vassa kanter. 
Därefter placeras behållare på transportkedjor där den transporteras till C-cellen. 

Mellan B-cellen och C-cellen tas var 30:e behållare ut för uppmätning och läckagetest. 
Detta utförs av den operatör som för tillfället har hand om C-cellen. 
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3.1.3 C-cell 

Även C-cellen bemannas av en operatör, dock ej med lika frekventa arbetsmoment som 
i A- och B-cellerna. Operatören i C-cellen har i uppgift att serva en portalrobot med 
mattor för vidare mattpåläggning på de färdigsvetsade behållarna. Då detta ej är ett så 
frekvent arbete har han/hon även i uppgift att serva operatörerna i A- och B-cellerna.  

Vid A-cellen skall operatören se till att det finns material i de två automatiska 
materialmatarna, matare för åkskena samt vibrationsmatare för spolrörshållare. 
Operatören skall även se till att det finns både svep och bottenbaksida hos operatören i 
A-cellen. 

Vid B-cellen skall operatören se till att det finns en full låda med dekorhörn så att 
operatören vid B-cellen enbart behöver hämta en full låda när den, han/hon har, är slut. 
Operatören skall även se till att det finns låshakar framme och att stödlistmaskinen 
(Figur 2:16) fungerar. 

 

 

Figur 2:16 Stödlistmaskin 

 
Operatören skall även fungera som avbytare vid behov. När produktion av behållare 
med extramattor och/eller innerbelysning sker, bemannas C-cellen med en extra 
operatör som monterar mattor och lampor. Även denna operatör skall då servas av 
ordinarie C-cells operatör. 

Transportkedjan efter bockmaskinen i B-cellen är B-cellens förbindelse med C-cellen. 
Det första momentet i C-cellen är att behållaren stannar på transportkedjan och lyfts av 
med en portalrobot till en bockmaskin där sidorna på baksidan bockas så att risken för 
skärskador elimineras. 

 Därefter lyfts behållaren tillbaka på transportkedjan och transporteras vidare fram till 
mattugnen. Här lyfts behållaren upp i ett roterande fixturbord. Behållaren värms i en IR-
ugn samtidigt som den laddade mattan värms i en annan IR-ugn, innan de båda pressas 
samman. Behållaren roterar två varv i karusellen (Figur 2:17), ett varv för 
bottenbaksida-mattorna och ytterligare ett varv för svepmattorna. 
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Figur 2:17 Karusell mattugn 

 
Efter mattmontering lyfts behållaren ner på transportbandet och transporteras vidare 
fram till en lyft. Här lyfts behållaren upp och placeras på en pallett, på vilken maskinen 
nu kommer att stå tills den är färdigmonterad. När behållaren är placerad på palletten 
kommer behållaren fram till stationen för extramattor och innerbelysning, här stannar 
endast bandet om behållaren är av den typ som skall ha extra mattor och/eller 
innerbelysning. 

3.2 Faktainsamling robot-disk 

3.2.1 Formulär för robot-disk 

Måndagen den 19/1-04 togs ett preliminärt faktainsamlingsformulär fram. Formuläret 
togs fram i Excel och innehöll rubrikerna:  

• Datum  

• Tidpunkt klockslag  

• När kom ev. reparatör  

• När startade det igen  

• Typ av stopp / störning / orsak 

• Plan 

• Oplan 

• Mod 

• Operatör 
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3.2.2 Test / justering formulär robot-disk 

Faktainsamling utfördes under tisdagen för att testa om faktainsamlingsformuläret var 
relevant. En omställning mellan modell: 86 och 82 vid lunch orsakade haveri och 
därmed ingen mer produktion under dagen. Följden blev att faktainsamlingstestet då 
avbröts. 

Onsdagen den 21/1 sammanställdes de fakta som hade noterats, slutsatsen drogs att 
formuläret kunde användas med vissa mindre modifieringar. Formuläret kompletterades 
med punkterna Fullt och Tomt, vilka representerar buffert full det vill säga att 
framförvarande station ej klarar av att hålla undan medan tomt står för buffert tom det 
vill säga att föreliggande station ej förser med behållare/material tillräckligt snabbt.  

3.2.3 Fördelning 

Ett 15-tal pennor och plåtklämmor löstes ut från förrådet. Underhållsavdelningen 
kapade till 15 masonitskivor, något större än ett A4. På robot-disk delades det ut tre 
faktainsamlingsset vid följande stationer: 

1. A-cell 

2. B-cell 

3. C-cell 

3.2.4 Genomförandet 

Fram till och med fredagen den 6/2 utfördes faktainsamlingen på totalt 12 dagar eller 
204 timmar. Operatörer vid arbetsstationer försedda med faktainsamlingsset antecknade 
samtliga händelser som medförde att flödet vid deras respektive station stannade en 
minut eller mer. När operatören hade några frågor fanns antingen Henrik eller Magnus i 
närheten för att besvara dessa samt att göra egna anteckningar och dra slutsatser. Ett par 
timmar om dagen lades åt att föra in föregående dags faktainsamling, vilket medförde 
att vi inte var närvarande vid avdelningen hela tiden.  

3.2.5 Rasthållning robot-disk 

Om operatörerna skulle anteckna sin egen rasthållning drogs slutsatsen att dessa tider 
skulle bli förskönade. Vi höll oss på avdelningen vid rasternas början och slut för att få 
uppfattning om hur dessa följdes. Rasthållningen vid robot-disk var över all förväntan. 
Nio dagar lades åt att exakt följa upp tidshållningen vid raster vilket gav ett snitt på 12,3 
minuters förlust per dag, se (bilaga B:1). 
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3.3 Sammanställning av stopp/störningar robot- disk 
Måndagen den 9/2 och tisdagen den 10/2 vigdes åt att sammanställa det inhämtade 
materialet från faktainsamlingen. Materialet sammanställdes till diagram över stationen 
både med hänsyn till antal stopp/störningar och tiden som dessa bidrog till. 

3.3.1 A-cell 

Från A-cellen noterades 344 störningar på totalt 39,4 timmar. Dessa sorterades för 
enklare hantering. Samtliga stopp och deras tider finns i (bilaga A:1). Resultatet av dem 
har vi sammanställt till två diagram, med avseende på antal fel (Figur 2:18) och tid i 
minuter (Figur 2:19).  

Stopp/störning med avseende på antal fel A-Cell
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Figur 2:18 Stopp/störning med avseende på antal fel  A-Cell 

 



 Förbättring av tillgänglighet i robot-disk och cylinder- behållarline 
 
 

13 

Stopp/störning med avseende på tid A-Cell
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Figur 2:19 Stopp/störning med avseende på tid A-Cell 

 

Största delen av störningarna i A-cell beror på att bufferten är full, det vill säga att 
operatören inte kan producera på grund av att det är stopp längre fram i flödet. För 
övrigt är en stor del av störningarna utrustningsrelaterade på grund av att FU är eftersatt. 
Den största delen av underhållet består i avhjälpande underhåll i dagsläget.  

De olika stoppen innebär följande: 

Plåt fastnar L-bock: Givare i L-bock får inte signal att bottenbaksida är i bockmaskinen. 
Operatören i A-cellen får lämna sin station och med ett kvastskaft trycka till 
bottenbaksida för att givaren skall få signal och robot skall hämta bottenbaksida. 

Matarfel åklist: Utrustning krånglar och åklisterna fastnar i varandra. Om inte 
operatören i A-cellen upptäcker detta i tid så stannar A-cellen på grund av att åklisterna 
tar slut. 

Givarfel stans botten/baksida: Ur bottenbaksida stansas extra hål för avhärdare när 
denna maskintyp tillverkas. Emellanåt lyckas inte givaren som skall ge kvittens på att 
stansen har stansat bort plåtbit registrera denna, vilket leder till stopp. 

Trassel spolrörshållare: Utrustning krånglar och spolrörshållarna fastnar i varandra. 
Om inte operatören i A-cellen upptäcker detta i tid stannar A-cellen på grund av att 
spolrörs- hållarna tar slut. 

Samtal med PM, PK, PU, PL: Personal ifrån produktionsutveckling, produktionsteknik 
eller produktionsledare pratar med operatör. Följden blir att operatören avbryter sitt 
arbete. 
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Personlig tid: Operatör går till exempel på toaletten, ringer eller diskuterar personliga 
ärenden med arbetskamrat. 

Operatör saknas: Det är personalbrist alternativt operatören vet ej var han/hon ska vara 
någonstans. 

Tappat svep: Sugkoppar som är dåliga eller har fet yta medför att roboten tappar svepet 
mellan U-bocken och transportbandet.  

Givarfel omgreppstation botten/baksida: En givare sitter på omgreppsbordet för 
bottenbaksida för att ge signal när det ligger en bottenbaksida där. Om bottenbaksida är 
lite skev eller av annan anledning inte ligger exakt rätt får givaren ingen signal och 
operatören i A-cellen får lämna sin station och knuffa till bottenbaksidan med ett 
kvastskaft för att givaren skall få signal. Det här felet innebär alltid ett mindre stopp. 

Givarfel omgreppstation svep: Givare i omgreppsstation har ej registrerat att svep ligger 
i omgreppststationen trots att den ligger där,  det kan bero på att svep är skevt. 

Kassering: Icke godkända svep alternativt bottenbaksidor avförs. 

Byte av etikettrulle: På samtliga svep appliceras en etikett med serienummer och 
streckkod. Skrivaren som skriver ut dessa etiketter är placerad precis bredvid A-cellen 
och i denna skrivare får operatören med jämna mellan rum byta etikettrulle.  

Etikettskrivartrassel: Samma skrivare som ovan trasslar. 

Inför ombyggnad: När omställning för produktion av 86 cm hög maskin istället för 
standard maskiner på 82 cm byggs vissa fixturer om.  

Programjustering robot: Robot greppar svep alternativt bottenbaksida ur position. Detta 
medför att roboten kan tappa svep alternativt bottenbaksida. 

Service/Underhåll: Städning, rengörning och tillståndskontroll av anläggningen. 

Sugkoppar (rengjort, lossnat, bytt): Robot tre tappar svep vilket medför att operatören 
byter alternativt rengör sugkoppar. 

Byte kolv och bult U-bock: En hydraulkolv havererar i U-bocken vilket medför ett stopp 
för att byta denna. 

Byte lysrör i taket: Lysrör byts ut med jämna intervaller för att undvika att de går 
sönder. När detta utförs så behöver elektrikerna vara i robotcellerna och då stoppas 
produktionen. 

Byte spetsar: Spetsarna till punktsvetsroboten byts med jämna mellanrum. Med jämna 
intervall slipas de automatiskt utan att det blir driftsstopp. 

Fel i fotocell: Hos operatören i A-cellen finns en fotocellsridå vilken skall förhindra att 
fixturbordet roterar om operatören är innanför fotocellen. Denna kan emellanåt komma i 
otakt. 
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Indexeringsfel: En bugg i programmet som i vissa fall leder till att omstart är 
nödvändigt. Detta inträffar sällan.  

Möte: Operatörerna får Information från t ex produktionsutveckling, produktionsteknik 
eller produktionsledare. Skillnaden mellan samtal och möte är att på möte är samtliga 
närvarande.   

Scanner fungerar ej: Scanner klarar ej av att läsa streckkod på svep. 

Svep saknas: Operatörsmiss, glömt att ladda svep i fixtur. 

Upplärning: Under upplärning av ny operatör minskar tempot något i den stationen.   

3.3.2 B-cellen 

Från B-cellen noterades 203 störningar på totalt 37,5 timmar. Det insamlade materialet 
sorterades och kategoriserades för enklare hantering. Samtliga stopp och deras tider 
finns i (bilaga A:2). Resultatet är sammanställt i två diagram, med avseende på antal fel 
(Figur 2:20) tid i minuter (Figur 2:21). 

Stopp/störning med avseende på antal fel B-cell
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Figur 2:20 Stopp/störning med avseende på antal fel B-cell 
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Stopp/störning med avseende på tid B-Cell
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Figur 2:21 Stopp/störning med avseende på tid B-Cell 

 

Största delen av störningarna i B-cell beror på att bufferten är full, det vill säga 
operatören kan inte producera på grund av att det är stopp längre fram i flödet. Men 
även att buffert är tom, det vill säga att A-cellen inte arbetar så att B-cellen får något 
material. FU behöver förbättras även här. 

De olika stoppen innebär följande: 

Justering fixtur: I B-cellen finns tre laddningsfixturer på en karusell. I dessa placeras 
bland annat svep och bottenbaksida. Dessa fixeras med vakuumkoppar. Emellanåt 
tappar fixturerna vakuum och operatör får då stoppa cellen för att gå in och justera 
fixeringen. 

Scanner fungerar ej: Scanner klarar ej av att läsa streckkod på svep. 

Underhåll / Service:  Städning, rengörning och tillståndskontroll av anläggningen.  

Samtal med PM, PK, PU & PL: Personal ifrån produktionsutveckling, 
produktionsteknik, produktionsledare pratar med operatör vilket medför att operatören 
avbryter sitt arbete. 

Kolvstång av bockmaskin: En nyligen köpt bockmaskin lever inte upp till 
förväntningarna. Kolvstänger haverar upprepade gånger i två likadana hydraulcylindrar. 

Mätning av svep: Uppmätning av svep, utfört av PU. De färdiga behållarna håller inte 
riktigt måtten. 
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Byte av skivor och spetsar: Skivor och spetsar byts med intervall utifrån antal 
tillverkade behållare (antal sömmar och antal punkter). I vissa fall uppkommer 
följdstörningar vid byte av skivor. 

Reparatör kontroll av vatten: Tillståndskontroll utförts av underhåll på kylvattnet till 
sömsvetsarna. 

Etikett saknas: Operatörsmiss, glömt att montera etikett på svep. 

Svets spårar ur (luftmotor): En tryckluftsdriven motor roterar svetsskivor vid 
sömsvetsning. Vid ett byte av skivor haverade en luftmotor. 

Möte: Operatörer får information från produktionsutveckling, produktionsteknik eller 
produktionsledare. Skillnaden mellan samtal och möte är att på möte är samtliga 
närvarande. 

Byte ventil (sömsvets): Ventil som styr luftmotor för svetskivor. Haveriet inträffade i 
samband med byte av skivor och spetsar. 

Programjustering robot: Justering av robotens rörelsemönster. Då framförallt rörelse-
mönstret vid sömsvetsningen, då det är viktigt att behållaren blir svetsad enligt ritning. 

Stopp robot 7 (vattenflöde):  Justering av vattenflöde i robot för svetsning. 

Byte lysrör i taket: Lysrör byts ut med jämna intervaller för att undvika att de går 
sönder. När detta utförs så behöver elektrikerna vara i robot-cellerna och då stoppas 
produktionen. 

Fläkt robotskåp: Elektriker kallades ner och berättade att oljud i fläkt ej innebar någon 
direkt fara, utan att produktionen kunde fortsättas.  

Lyftbord bana position A (bana i taket): Bufferten i taket mellan robot-cell och 
diskmaskinsmontering består av att ett antal växlar, hissar och rullbanor. Emellanåt 
fastnar palletter med behållare i bufferten. 

Personlig tid: Operatör går till exempel på toaletten, ringer eller diskuterar personliga 
ärenden med arbetskamrat. 
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3.3.3 C-cell 

Från C-cellen noterades 62 störningar på totalt 19,3 timmar. Anledningen till att dessa 
är lägre beror på att detta är en till största del obemannad station och att den inte kan 
arbeta snabbare än föregående station. Följden blir att C-cellen inte utnyttjas till max om 
operatören i B-cellen arbetar långsammare än robotarna i C-cellen. Det har observerats 
att vissa operatörer är snabbare än robotarna medan andra inte riktigt hinner med. Detta 
leder till att anläggningen får stå still ett par sekunder per cykel. Fenomenet återspeglas 
dock inte i faktainsamlingen eftersom störningar under en minut ej noterades, men är en 
stor begränsning för flödet då en cykel är 67 sekunder. De insamlade stoppen är 
sorterade och kategoriserade för enklare hantering. Samtliga stopp och deras tider finns 
i (bilaga A:3). Resultatet är sammanställt i två diagram med avseende på antal fel (Figur 
2:22) och tid i minuter (Figur 2:23). 

 

Stopp störningar med avseende på antal fel C-cell
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Figur 2:22 Stopp/störningar med avseende på antal fel C-cell 
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Stopp störning med avseende på tid C-Cell
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Figur 2:23 Stopp/störning med avseende på tid C-Cell 
 

Största delen av störningarna i C-cell beror på haverier i utrustningen vilket är en direkt 
följd av dåligt FU samt att olika typer av tester utförs. Avdelningen har även haft en del 
bekymmer med material. De mattor som används som ljudisolering har hållit låg 
kvalitet ur produktionsmässig synvinkel. Mattorna har klibbat ihop och varit svår-
hanterade i produktionen. Dock har mattorna nått önskad kvalitet väl monterad på 
maskinen. Problemen har dock minskat den senaste tiden genom att en ny sorts matta 
testas.  Problemen är dock inte helt borta. 

De olika stoppen innebär följande: 

Kolvstång av i karusellen: I C-cell monteras ljudisoleringsmattor på behållare. Detta går 
till på så sätt att en karusell med fyra gripdon lyfter behållaren och lyfter in den i ugnen 
för mattpåläggning. Gripdonet består av kolvar som greppar behållaren på insidan, men 
dessa kolvstänger går av emellanåt. 

Justering linjaler, prov nya mattor: Möjlighet att använda en ny typ av mattor med 
andra dimensioner utreds. Test utfördes för att avgöra om det var möjligt. Vid testet 
justerades linjalerna (linjaler, instyrningar för laddning av mattor) om för att passa de 
nya mattorna. 

Problem med kedjetransportör: Mellan B-cellen och C-cellen finns en kedjetransportör. 
Kedjan hoppar och spårar ur emellanåt. 

Tappat matta: En portalrobot hämtar matta från pall med hjälp av sugkoppar. I vissa fall 
när mattorna har legat länge och varit utsatt för värme så klibbar dessa ihop. Det har 
provkörts en annan typ av mattor under de senaste veckorna, vilka verkar fungera bättre. 
Dock bör noteras att det är ganska svalt klimat just nu både i Italien vilket är 
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produktionslandet av mattorna och här i Sverige. Anledningen till denna notering är att 
den föregående modellen av mattor trasslade mer på sommaren. Följden när mattorna 
klibbar ihop är att:  

1. Portalroboten får inte med sig någon matta. 

2. Portalroboten får med sig fler mattor vilket leder till felmonterade mattor på 
behållaren. 

3. Portalroboten får med sig en matta till bordet men tappar mattor på vägen. Detta 
medför att roboten inte kan lyfta någon matta vid nästa cykel på grund av att 
sugkopparna på roboten är känsliga för att greppa på rätt ställe.  

Kontaktor byte: IR-rören (starka lysrör) värmer upp mattor och behållare för att dessa 
skall fästa mot varandra. Kontaktorer används för att ge och bryta strömmen till IR-
rören. På grund av den stora strömrusning som sker bildas en svetsbåge mellan 
kontaktytorna i kontaktorerna. Följden blir att dessa haverar. 

Säkring ugn: Kontaktorerna är säkrade med automatsäkringar dock tar dessa skada av 
den stora strömrusning som blir när kontaktorerna sluter, vilket sliter på säkringarna. 

Ugn i otakt: Bugg i programmet eller följdfel av annat haveri i ugnen medför ibland att 
det blir otakt i ugnen. 

Justering av givare mattbord: Givare avgör om mattorna ligger riktigt placerade på 
mattbord. 

Byte fjäder mattbord i ugn: Ljudisoleringsmattorna ligger på ett mattbord när de värms 
och när de pressas fast mot behållaren. Konstruktionen innehåller fjädrar vilka havererar 
emellanåt. 

Fel läge på pallett i laddare: Fel läge på pallett i laddare beror på att stapeln som 
portalroboten som hämtar palletter från är sned. 

Krångel tömning: Emellanåt töms robotcellen av olika anledningar. 

Kassering av mattor: Viss mängd mattor kasseras på grund av att de är skadade på ett 
sådant sätt att de inte går att använda. 

Pressmaskin mattor: Mattorna pressas fast på behållare med en maskin. 

Behållare fastnat i transportör: Bufferten i taket mellan robot-cell och 
diskmaskinsmontering består av ett antal växlar, hissar och rullbanor. Emellanåt fastnar 
palletter med behållare i bufferten. 

Operatörs fel:  Operatören har missat eller monterat fel i monteringsstation för extra 
mattor och innerbelysning. 

Krångel pallbyte (fotocell): Operatör har orsakat stopp. Operatör har varit innanför 
fotocellen vilket medför stopp. 
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3.4 Åtgärdspaket robot-disk 
Generellt sett råder god produktionsdisciplin på alla stationer, men det finns utrymme 
för förbättringar.  

• A-, B- och eventuellt C-cell ska alltid vara bemannade.  

• Operatörer får ej lämna sin station om inte en ersättare har ordnats. 

• Vid stopp i annan cell skall operatör vara kvar på sin egen station. 

• Vid fel eller haveri kontakta reparatör för snabbaste möjliga reparation. 

• Veckokontroll skall utföras på alla banor uppe i taket liksom: rullar, vändkors, 
hissar, motorer och givare.  

3.4.1 A-cell 

Största delen av störningarna i A-cell beror på att bufferten är full, det vill säga att 
operatören inte kan producera på grund av att det är stopp längre fram i flödet. Då 
bufferten är tom beror det på att operatören inte har material framme vid stationen så att 
han/hon kan arbeta vidare utan måste hämta material själv, såsom byta pall mm.  

Storleken på bufferten mellan A-cell och B-cell medför att flödet mellan stationerna är 
väldigt känsligt. 

Ett flertal av de störningar som påverkar A-cellen är givarrelaterade. En eliminering av 
dessa störningar i A-cellen skulle öka tillgängligheten med ca 12,5 minuter om dagen, 
vilket motsvarar ungefär 11,5 cykler i A-cellen. De givarfel som behöver elimineras för 
att nå detta resultat i storleksordning är: 

1. Plåt fastnar L-bock 

I L-bocken är en givare placerad vilken skall ge signal när det är en bottenbaksida 
placerad i L-bockmaskinen. Dock inträffar emellanåt att bottenbaksida lyfter något 
från givaren när den har blivit bockad vilket då leder till att den inte får någon 
signal. Utred om det finns möjlighet till någon annan typ av givare, behöver den 
vara placerad där, kan kvittens fås på något annat sätt? 

2. Givarfel stans-bottenbaksida 

På diskmaskiner av typen avhärdare stansas ett extra hål i botten för 
avhärdarbehållaren. I stansutrustning är en givare placerad som skall ge signal när 
den urstansade plåten faller ner i en skrotlåda. Problemet är att om plåtbiten är 
precis vinkelrät mot givaren (Figur 2:24) så registrerar inte givaren plåtbiten vilket 
leder till att flödet stannar. Utred om det behövs den här typen av givare eller kan 
den ersättas av givare på kolvens rörelse? Ett alternativ är att ha flera givare med 
olika riktningar bredvid den befintliga. 
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Figur 2:24 Givare stans / avhärdare 

 
3. Givarfel omgreppsstation svep 

I omgreppsstation svep finns en givare som skall ge kvittens när ett svep är rätt 
placerat. Dock registrerar inte givaren svepet i alla lägen. Utred orsaken till varför 
givaren missar svepet. Annan typ av kvittens krävs på att svep är placerat i 
omgreppsstation. 

4. Givarfel omgreppsstation bottenbaksida 

I omgreppsstation bottenbaksida finns en givare som skall ge kvittens när en 
bottenbaksida är rätt placerad. Dock registrerar inte givaren bottenbaksida i alla 
lägen. Utred orsaken till varför givaren missar bottenbaksidan. Annan typ av 
kvittens krävs på att svep är placerat i omgreppsstation. 

Om följande typer av onödiga störningar elimineras, skulle tillgängligheten i A-cellen 
öka med nästan 12 minuter om dagen. Resultatet skulle bli nästan 11 cykler extra om 
dagen.  

Störningarna i storleksordning: 

1. Samtal med PM, PK, PU eller PL vilket medför att operatören avbryter sitt 
arbete. Om någon av dessa behöver diskutera med operatör som är placerad vid 
A-cellen skall han/hon då först se till att operatören blir avbytt så att inte flödet 
försämras. 

2. Operatör saknas vid A-cellen får inte förekomma. Så pass god planering måste 
finnas att den situationen aldrig inträffar. Alla operatörer måste se till att de vet 
var de skall vara placerade kommande pass. 

3. Personlig tid så som toalettbesök, telefonsamtal eller samtal med arbetskamrat 
skall i första hand ske på rast. Om detta inte är möjligt av till exempel 
medicinska skäl skall operatören först se till att det finns en avbytare innan 
han/hon lämnar stationen. 

4. Olika typer av fastighetsskötsel, underhåll och service av maskiner skall ske på 
icke produktionstid. Om möjlighet finns skall service/underhåll utföra sådant på 
rast. Finns ej möjlighet, försök planera in på helger. Likaså måste man säkra att 
allting fungerar efter ingrepp innan underhållsarbetet är klart. Därför bör viss 
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produktionspersonal närvara vid allt underhåll så att funktionen kan testas 
efteråt. 

FU och tillståndskontroller behöver förbättras.  

A-cellen laddas med komponenter från två automatladdare. Dessa fallerar ganska 
frekvent. Om operatören i A-cellen upptäcker detta i tid så hinner han/hon justera 
matarna innan det leder till stopp. Dock får operatören i A-cell ingen tydlig indikation 
när någon av laddarna har stannat i nuläget. Två tydliga kontrollampor i laddningscellen 
skulle lösa detta. Om operatören på ett tidigt stadium får information att en laddare har 
stannat så hinner han/hon åtgärda detta innan det resulterar i ett stopp. En eliminering av 
dessa störningar skulle öka tillgängligheten i A-cellen med ungefär 7 minuter om dagen 
eller ca 6,5 cykler. 

Robot tre som hanterar bockade och obockade svep samt bottenbaksidor tappar 
färdigbockade svep emellanåt. Detta resulterar i både kassaktioner och tidsförluster i A-
cellen. Om dessa störningar elimineras genom att till exempel ersätta dagens sugkoppar 
med en lyftanordning av typen Unigripper (bilaga D) skulle tillgängligheten i A-cellen 
ökas med ungefär 8,5 minuter om dagen eller nästan 8 cykler. 

En något mindre störning under faktainsamlingen var etikettskrivaren. Att byta etikett -
rullen tar nästan 10 minuter och detta görs ungefär en gång i veckan. Skrivaren trasslade 
även ett par gånger vilket tog 13 minuter från tillgängligheten. Utred om det finns  
någon annan typ av skrivare på marknaden som går att använda som kan minska 
laddningstiden av etiketter? 

3.4.2 B-cell 

Största delen av störningarna i B-cell beror på att bufferten är tom det vill säga att A-
cellen inte arbetar så att B-cellen får något material. Även att bufferten är full, är en stor 
faktor, det vill säga, operatören kan inte producera på grund av att det är stopp längre 
fram i flödet. 

Cykeltiderna på A-cellen och B-cellen är relativt lika. De har klockats till att A-cellen 
har en cykeltid på 65 sekunder medan B-cellen har en cykeltid på 66 sekunder. Detta 
medför ytterligare att B-cellen är känslig för stopp eftersom operatören måste hålla rent 
sin buffert så att han/hon inte bromsar A-cellen. Under faktainsamlingen noterades att 
flera operatörer hade problem med att hinna ladda fixturen i B-cellen lika snabbt som B-
cellens cykeltid. Alltsom oftast fick fixturen stå tom och vänta på operatören. Det har en 
stor negativ inverkan på flödet. Orsaken till denna störning är skyddsplasten på svepet 
som operatören i B-cellen måste avlägsna innan han/hon laddar fixturen. Denna plast- 
film kan heller inte avlägsnas tidigare på grund av, att den behövs i U-bocken i A-
cellen. Dock behövs inte hela plastfilmen. Efter överläggning med Leif Rydén PU 
fastställdes att redan vid påläggningen kunde ca 5mm skäras bort av plastfilmen i den 
kant som trasslar, vilket då underlättar arbetet så pass mycket att operatören i B-cellen 
hinner med. Dock måste denna plastremsa avlägsnas någon annanstans i flödet. 
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Antingen i XL-press där förbearbetning av svepet sker eller i A-cellen samtidigt som 
operatören där avlägsnar en annan del av plastfilmen. Exakt hur mycket tid som skulle 
sparas på den här förändringen är svårt att beräkna då olika operatörer har olika svårt att 
hinna med, men flödet skulle bli avsevärt mycket jämnare. 

De största störningarna i B-cellen är maskinrelaterade. Den maskin som har stått för den 
största delen av störningarna är en relativt nyinköpt bockmaskin. I denna maskin bockas 
kanten mellan baksida och svep ihop efter svetsningen, för att undvika skärskaderisken. 
Maskinen har ett antal hydrauliska cylindrar, två av dessa är av samma typ och bockar 
höger respektive vänster kant. Båda dessa har gått av under de 12 dagar som 
faktainsamlingen pågick. I och med dessa stopp, tappades 293 produktionsminuter 
vilket hade motsvarat ungefär 270 cykler i B-cellen alltså 22,5 cykler om dagen. 

Om service och underhåll förlagts till helger eller raster så hade tillgängligheten ökat i 
B-cellen med 28 minuter om dagen vilket motsvarar ungefär 25 cykler. Dock krävs för 
denna besparing att produktionspersonal funnits tillgänglig vid underhållet för att 
testköra efter underhåll. Vid ett byte av skivor, havererade en luftmotor och en ventil 
som drev en svetsskiva. Resultatet blev ett stopp på 154 minuter förutom tiden för 
skivbyte som är cirka 25 minuter. Om allt underhåll hade genomförts utan 
komplikationer så hade tillgängligheten ökat med 15 minuter om dagen vilket motsvarar 
ungefär 14 cykler. 

De tre laddningsfixturerna kräver justering med jämna mellanrum. Om FU hade 
fungerat hade dessa justeringar undvikts på produktionstid. En eliminering av dessa 
störningar hade gett en ökad tillgänglighet på 10,5 minuter om dagen eller ungefär 10 
cykler.  

Scanner som läser av vilket svep som ska laddas trasslar emellanåt. Under de 12 dagar 
som faktainsamlingen pågick krånglade den 15 gånger eller 69 minuter, vilket 
motsvarar fem cykler per dag. Om rutiner infördes för kontroll och rengöring av 
scannrar och givare skulle denna typ av störningar och liknande kunna elimineras. 

Samtal med PM, PK, PU eller PL som medför att operatören avbryter sitt arbete. Om 
någon av dessa behöver diskutera med operatör placerad i B-cellen skall han/hon då 
först se till att operatören blir avbytt så att inte flödet försämras. Detta skulle ge en 
ökning av tillgängligheten på ungefär 4 minuter om dagen eller 3,5 cykler. 

Personlig tid, så som toalettbesök, telefonsamtal eller samtal med arbetskamrat skall i 
första hand ske på rast, om detta inte är möjligt av till exempel medicinska skäl skall 
operatören först se till att det finns en avbytare innan han/hon lämnar stationen. Detta 
skulle minst öka tillgänglighet med 10 minuter per vecka. 
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3.4.3 C-cell 

C-cellens produktion sker helt automatiserat förutom när behållare med innerbelysning 
och/eller extra mattor produceras, då en operatör monterar dessa. Detta medför att flödet 
i C-cellen styrs av flödet i B-cellen bortsett från haverier i C-cellen. Eftersom det inte 
finns en operatör i C-cellen hela tiden så fås inte siffror ut på tid då bufferten är tom på 
samma sätt som i de övriga cellerna. Tiden som C-cellen väntar är motsvarande buffert 
tom tiden i B-cellen. 

Tidigare har ljudisoleringsmattorna varit ett stort problem i C-cellen. Under 
faktainsamlingen testades mattor från en ny leverantör vilka fungerade mycket bättre än 
de tidigare mattorna. Problemet med de tidigare mattorna var att smältlimmet började 
klibba redan vid hög rumstemperatur och var känsliga för att ligga länge. De klibbade 
då ihop till en klump vilket medförde att portalroboten inte klarade av att förse ugnen 
med mattor. Med den gamla typen av mattor stannade ugnen upptill 20 gånger om 
dagen i motsats till knappt två matt-relaterade stopp om dagen under vår faktainsamling. 
Dock orsakade de matt-relaterade störningarna att tillgängligheten minskade med 11 
minuter om dagen eller nästan 10 cykler. 

Ett test av nya mattor av en annan dimension utfördes en eftermiddag. Om detta hade 
utförts på icke produktionstid till exempel på en helg så hade tillgängligheten ökat med 
20 minuter om dagen eller med 18 cykler under faktainsamlingen. Förutom ren stopptid 
har det lagts 34 minuter på att kassera defekta mattor.  

I övrigt så består störningarna av utrustningsmässiga problem vilket är en följd av dåligt 
FU. 

Den största delen av stoppen beror på att kolvstänger går av i karusellen för ugnen. 
Dessa har gått av tre gånger under de 12 dagar som faktainsamlingen pågick och 
orsakade sammanlagt stopp på 245 minuter, vilket minskade tillgängligheten med 
ungefär 20 minuter eller 18 cykler om dagen under faktainsamlingen. En 
omdimensionering på gripdon i karusellen behöver göras för att eliminera risken för att 
detta händer igen.  

Övriga mekaniska störningar i mattugnen och dess utrustning är: 

• Justering givare mattbord. Inför rutin för rengörning och justering av samtliga 
givare i C-cellen. 

• Byte av fjädrar i mattbord, inför tillståndskontroll och utbytes intervaller.  

• Mothåll mattbord, press löst, typiskt fall av bristande FU, skall inte behöva 
inträffa.  

Eliminering av dessa utrustningsmässiga fel skulle ge en ökning av tillgängligheten på 
ca 10 minuter eller nio cykler.  

Under faktainsamlingen kom ugnen i otakt en gång samt att problem uppstod vid 
tömning av ugn. Dessa två störningar gav en total tillgänglighetsminskning på 77 
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minuter eller en förlust på 69 cykler. Klara arbetsinstruktioner måste finnas för hur 
tömningen, samt start av ugn skall utföras för att undvika otakt.  

Mellan B-cellen och C-cellen finns en kedjetransportör. Denna orsakade ett antal 
följdstopp på sammanlagt 111 minuter en dag. Vid närmare granskning av kedjan 
noterades att den var skarvad ett flertal gånger och att flera av kedjelåsen kärvade det 
vill säga var ej böjliga. Med bättre FU hade kedjan varit rutinmässigt underhållen och 
smord och därmed i ett bättre skick. För att undvika liknande störningar behöver 
kedjorna bytas ut och därefter underhållas med jämna intervaller. Störningarna 
minskade tillgängligheten med ungefär nio minuter om dagen eller åtta cykler.  

Styrningen av matt-ugnarna behöver en översyn. Under de 12 dagar som 
faktainsamlingen pågick har fem stopp noterats som orsakats av problem med 
styrningen av ugnen. Totalt 123 minuter har C-cellen haft stopp beroende på 
styrelektroniken, vilket blir ungefär 10 minuter eller nio cykler om dagen. Två gånger 
har kontaktorer haverarat. Kontaktorhaverierna beror på den strömrusning som 
uppkommer när IR-rören tänds. Strömrusningen medför att kontaktytorna i 
kontaktorerna svetsar vilket medför haveri. Ett sätt att lösa detta vore att dimensionera 
upp kontaktorerna för att minska belastningen på dem eller dela upp IR-rören på flera 
kontaktorer för att på så sätt minska strömrusningskurvan samt säkerställa att ingen 
krypström förekommer. Tre gånger har automatsäkringar för IR-rören utlösts, även 
dessa påverkas av den strömrusning som sker när IR-rören tänds.  

Pallett-laddaren har medfört stopp i C-cellen sju gånger på totalt 37 minuter under 
faktainsamlingen. Detta beror på att portalroboten som hanterar palletterna har en 
kvittensgivare som skall ge signal att den har en pallett i gripdonet. Givaren är väldigt 
känslig för att palletten är rätt placerad i gripdonet, annars får den ingen signal. Följden 
blir att portalroboten stannar och operatör får justera palletten. För att undvika denna 
störning bör möjligheten till att flytta eller byta givare undersökas alternativt ändra 
hanteringen av palletterna så att dessa laddas i C-cellen och blir bättre staplade. En 
eliminering av dessa stopp skulle ge en förbättrad tillgänglighet på tre minuter om 
dagen eller knappt tre cykler.  

3.5 Dolda störningar 
Den stora mängden störningar i flödena på de båda avdelningarna medförde dock att 
ytterligare störningar kan dyka upp vid effektivisering och eliminering av konstaterade 
störningar [Goldratt].  

Detta beror delvis på att personalen passar på att utföra toalettbesök och andra typer av 
personlig tid när anläggningen ändå stannar, vilket inte framkommer av fakta-
insamlingen. Ett förbättrat flöde kommer förmodligen även att medföra nya typer av 
stopp. 

Eliminering av olika typer av störningar kan innebära att en kommponent som tidigare 
inte har havererat kan bli den svagaste länken och därmed orsaka stopp. 
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3.6 Utfallsfakta på robot-disk 
Med data från plc-systemen beräknades fram hur många behållare det kommer ur 
produktionen varje halvtimme. Vi har gjort diagram från dessa data dag för dag (Figur 
2:25, 2:26, 2:27) under de veckor vi har gjort faktainsamling även ett genomsnittligt 
diagram över perioden (Figur 2:28) samt ett genomsnittligt diagram som nästan stäcker 
sig ett år tillbaka i tiden (Figur 2:29). Vi ser ett tydligt samband mellan dessa diagram 
och när stopp/störningar inträffar. De genomsnittliga diagrammen är dock lite 
missvisande med tanke på att fredagars arbetstid bara sträcker sig till klockan 15:42 
vilken sänker kurvan lite under den perioden.  Kvällsskiftet producerar inte behållare 
hela tiden utan bara fram tills det att bufferten i taket är full, sedan jobbar de med annat. 
Vid utvärdering av utfallsdiagrammet vecka 17; 2003 till vecka 7; 2004 (Figur 2:29) 
kan klara samband ses mellan raster och dalar i diagrammet. Varje rast ger utfall i 
diagrammet med viss fördröjning. Dock noterades ett par tydliga produktionsuppehåll 
som ej kunde kopplas till någon ordinarie rast: 

• Ca klockan 00:00: En svacka i produktionen vilken  är en återspegling av att 
nattskiftet börjar producera behållare. 

• Ca klockan 03:00: En svacka beroende på nattskiftets rast 02:00-02:12. Dock 
verkar svackan i diagrammet något större än de svackor som representerar de tio 
minuter långa pauser klockan 11:00 och 14:30. 

• Ca klockan 05:00: Enligt överenskomna arbetstider skall här ingen rast finnas. 
Dock delar nattpersonalen den rast som de skall ha klockan 02:00 till två sex 
minuters raster. Dock verkar svackan i diagrammet något större än de svackor 
som representerar de tio minuter långa rasterna klockan 11:00 och 14:30. 

• Ca klockan 07:30: En svacka i produktionen vilken är en återspegling av att 
nattskiftet har gått av och dagtids operatörerna börjar. 

• Ca klockan 10:30: En svacka beroende på frukostrasten mellan 08:40 och 09:00. 

• Ca klockan 12:00: En svacka beroende på kaffepaus mellan 11:00 och 11:10. 

• Ca klockan 13:30: En svacka beroende på lunchrast mellan 12:25 och 13:00. 

• Ca klockan 15:30: En svacka beroende på kaffepaus mellan 14:30 och 14:40. 

• Ca klockan 16:30: En svacka beroende på skiftbyte till kvällsskiftet 15:42. 

• Ca klockan 18:30: En svacka beroende på kvällsskiftets matrast 17:10 till 17:30 
Vid jämförelse mellan svackan beroende på lunchrasten klockan 12:25 till 13:00 
är dessa ungefär lika stora, vilket verkar rimligt. 

• Ca klockan 21:00: En svacka beroende på paus 21:40 till 22:00. Vid jämförelse 
med svackan beroende på matrasten 17:10 är dessa ungefär lika stora, vilket 
verkar rimligt. 
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• Ca klockan 22:30: En svacka beroende på att produktionen avbryts i robot-cell 
för att det skall finnas att göra för nattskiftet när de börjar. Operatörerna ägnar 
sig istället åt att producera innerluckor.   

Om allt skulle gå som planerat och inga stopp eller störningar inträffar skulle 28 
behållare tillverkas i halvtimmen.  
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Utfall vecka 6
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Figur 2:27 Utfall vecka 6 
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3.7 Möjlighet till två-skift 
För att köra två-skift istället för nuvarande tre-skift med en dagsvolym på 650 
diskmaskiner motsvarande 3250 i veckan krävs det att anläggningen har en 
tillgänglighet på 80 % eller mer (bilaga C). 

Beräkningar bygger på en cykel tid hos robot-disk på 1.07 cmin motsvarande 56 stycken 
behållare i timmen. Huvudmonteringens cykel tid är på 0.72 cmin. Buffertens kapacitet 
är 590 behållare. Två-skift måndag till torsdag och ett tidigt skift på fredag. 

Problemet blir på fredagar då robot-disk slutar 14:27 och monteringen fortsätter till 
15:42. Detta medför att antalet behållare i bufferten minskar. Måndagens behov blir då 
svårt att täcka. En utjämning av arbetstiderna för robot-disk under hela veckan skulle 
säkerställa tillgången på behållare på ett säkrare sätt och ett större säkerhetslager som 
inte är lika känsligt för störningar. 

3.7.1 Buffertvolymer vid olika tillgänglighetsgrader 

Vid 80 % (Figur 2:29) tillgänglighet blir anläggningen väldigt känslig för störningar. På 
måndagen töms bufferten på behållare innan dagen är slut på huvudmonteringen, men 
fylls successivt på under veckan tills bufferten är full. 
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Figur 2:29 Volym i buffert vid 80% tillgänglighet 
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Vid 85 % (Figur 2:30) tillgänglighet klarar sig bufferten med liten marginal under 
måndagen. Medan bufferten fylls till sin max volym på 590 behållare under onsdag 
kväll samt torsdag kväll. 
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Figur 2:30 Volym i buffert vid 85% tillgänglighet 
 
 

Vid 90 % (Figur 2:31) tillgänglighet förbättras buffertens status på måndag. Redan på 
tisdag kväll samt onsdag kväll och torsdag kväll blir bufferten full.  
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Figur 2:31 Volym i buffert vid 90% tillgänglighet 
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Vid 80 % (Figur 2:32) tillgänglighet och avdelningen robot-disk arbetar två-skift samma 
tider alla dagar i veckan mellan 06:00 och 22:00. så kommer det att bli ett stabilare 
flöde och en säkerhetsbuffert på cirka 300 behållare. Omfördelningen av tiden per vecka 
medför inga ytterligare arbetstimmar, utan bara jämnt fördelade.  Ingen av dagarna blir 
direkt känslig för störningar. Denna lösning medför att säkerhetslagret kan sänkas om 
produktionssäkerhet kan säkras. 
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4 Process cylinder- behållarline 
 

Cylinder-behållarline är en delvis automatiserad produktionsline. Produktions-
avdelningen består av två automatiserad liner och ett antal manuella arbetsstationer 
 
 

 
 

 
 

 
Figur 3:1 Layout cylinder-behållare 

 

4.1 Avdelningsbeskrivning av cylinder-behållarline 
På avdelningen cylinder-behållarline tillverkas cylinder (Figur 3:2) och behållare (Figur 
3:3). Komplett cylinder-behållare (Figur 3:4) monteras ihop och placeras i hölje (Figur 
3:5) innan de på transportkedjor går vidare till huvudmontering tvätt. 

 

              

                       Figur 3:2 Komp. Cylinder                              Figur 3:3 Komp. Behållare  
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                           Figur 3:4 Komp. Cyl.- behållare             Figur 3:5  Komp. Cyl. / behållare i hölje 

 

4.1.1 Behållar-line 

Behållar-line är en automatiserad tillverkningsline där behållare till tvättmaskiner 
tillverkas. Linen matas med coil vilken klipps i rätt längd, valsas, svetsas och stansas. 
Linen har även en laddningsstation för förmonterade gavlar vilka förmonteras i direkt 
förbindelse med linen. Operatören laddar även elementfäste, dessa läggs på ett 
transportband vilket matar linen. 

4.1.2 Station montering stödvagga 

Station montering stödvagga är en manuellt laddad svetsstation. En karusell hanterar 
behållare i fyra steg. Operatören laddar fixtur med stödvagga och fäste-balansfjäder. 
När en behållare är färdig placeras denna på ett transportband där den stannar till dess 
att fyra behållare har tillverkats och nästa transportband är tomt. 

4.1.3 Station skruvdragning 

Operatören monterar manuellt luftslang, bälgslang och laddar bakregavelkomplett i 
fixtur. Bakregavelkomplett dras sedan fast med hjälp av två automatiska skruvdragare. 

4.1.4 Cylinderline 

Cylinderline är en automatiserad tillverkningsline där cylindrar till tvättmaskiner 
tillverkas. Linen matas med coil vilken klipps stansas, valsas och svetsas. Linen har 
även fyra laddningsstaioner där operatören förser linen med främregavel, bakregavel, 
medbringare och valkar. 

4.1.5 Station vigning behållare-cylinder 

Station vigning behållare-cylinder är en operatörsstyrd station där cylinder och behållare 
monteras ihop samt remskiva och jordkabel monteras. 
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4.1.6 Station förmontering motor 

Station förmontering motor i den här stationen monteras rör i motorer med special 
maskin. Motorn hängs på plats med hjälp av lyfthjälpmedel och hålls på plats med två 
bultar. 

4.1.7 Station montering motor 

Station montering motor är en helt manuell station där motorn dras fast innan behållaren 
vänds och placeras på pallett.  

4.1.8 Station montering spännring 

Station montering spännring är en manuell station där främregavel och inretäckplåt 
monteras. 

4.1.9 Station montering vikter 

Station montering vikter är en manuell station där vikter monteras samt gummilist och 
gummibälg. 

4.1.10 Station vigning behållare/cylinder – Hölje 

Station vigning behållare/cylinder– hölje är en manuell station där den kompletta 
behållaren med cylinder placeras i höljet. 

4.2 Faktainsamling cylinder-behållarline 

4.2.1 Formulär för cylinder-behållarline 

Måndagen den 19/1-04 togs ett preliminärt faktainsamlingsformulär fram. Formuläret 
togs fram i Excel och innehöll rubrikerna:  

• Datum  

• Tidpunkt klockslag  

• När kom eventuell reparatör  

• När startade det igen  

• Typ av stopp / störning / orsak 

• Plan 

• Oplan 

• Mod 

• Operatör 
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4.2.2 Test / justering formulär cylinder-behållarline 

Faktainsamling utfördes under tisdagen för att testa om faktainsamlingsformuläret var 
relevant.  

Onsdagen den 21/1 sammanställdes de fakta som hade noterats och slutsatsen drogs att 
formuläret kunde användas med vissa mindre modifieringar. På cylinder-behållarline 
ströks punkten modell från formuläret på grund av att arbetsmomenten på stationerna 
inte skiljer sig på något sätt beroende på olika modeller. 

4.2.3 Fördelning 

Ett femtontal pennor och plåtklämmor löstes ut från förrådet. Underhållsavdelningen 
kapade till 15 masonitskivor, något större än ett A4.  Åtta set bestående av bläckpenna, 
masonitark, plåtklämma och faktainsamlingsformulär plockades ihop och delades ut på 
cylinder-behållarline.  

Följande stationer fick faktainsamlings set: 

1. Behållar-line 

2. Cylinder-line 

3. Station laddning stödvagga 

4. Station skruvdragning 

5. Station vigning behållare-cylinder 

6. Station förmontering motor / Station motormontering 

7. Station montering spännring / Station montering vikter. 

8. Station vigning behållare-cylinder / hölje 

4.2.4 Genomförandet 

Fram till och med fredagen den 6/2-2004 utfördes faktainsamling på totalt 12 dagar eller 
97,5 timmar. Operatörer vid arbetsstationer försedda med faktainsamlingsset antecknade 
samtliga händelser som medförde att flödet vid deras respektive station stannade en 
minut eller mer. När operatören hade några frågor fanns antingen Henrik eller Magnus i 
närheten för att hjälpa till, göra egna anteckningar och dra slutsatser. Ett par timmar om 
dagen lades åt att föra in föregående dags faktainsamling, vilket medförde att vi inte var 
närvarande vid avdelningen hela tiden.  

Över lag var de flesta positiva och samarbetsvilliga med vårt arbete. Med hänsyn till det 
frekventa rundgångsschemat drogs slutsatsen att den insamlade informationen ger en 
rättvis bild av produktionensstörningar. 
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4.2.5 Rasthållning cylinder-behållarline 

Om operatörerna skulle anteckna sin egen rasthållning drogs slutsatsen att dessa tider 
skulle bli förskönade. Vi höll oss vid avdelningarna vid rasters början och slut för att få 
uppfattning om hur dessa följdes. På cylinder-behållarline var den totala 
rastförlängningen, då medräknat både förtidig rasttagning och för sen rastavslutning 
runt sju till nio minuter per rast hos en del operatörer. Detta medförde att även övriga 
operatörer avbröt sitt arbete förtidigt eftersom flödet ganska snart stoppades upp när 
någon operatör saknades. Dock måste påpekas att rasterna hölls överlag bättre av de 
operatörer vid behållar-line och cylinder-line. 

4.3 Sammanställning av stopp/störningar cylinder-behållarline 
Måndagen den 9/2 och tisdagen den 10/2 vigdes åt att sammanställa det inhämtade 
materialet från fakta insamlingen. Materialet sammanställdes till diagram över de olika 
stationerna både med hänsyn till antal stopp/störningar och tiden som dessa bidrog till. 

4.3.1 Behållar-line 

Från behållar-line noterades 163 störningar på sammanlagt 1127 minuter. Störningarna 
sorterade och kategoriserades för enklare hantering. Samtliga stopp och deras tider finns 
i (bilaga A:4). Resultatet är sammanställt i två diagram med avseende på antal fel (Figur 
3:6) och tid i minuter (Figur 3:7). 

 

Stopp/störning med avseende på antal
Buffert full
Buffert tom
Skivor/spetsar (slipning, byten & justering)
Byte av coil
Möte
Justering station 30 (greppar fel)
Uppstart
Byte transformator
Matarfel station 10 (plåt går snett)
Service smörja
Fel på behållare (behållare skrotas)
Reparation sax
Städning
Byte av pall bakre gavel
Svetsprov
Byte av etikettrulle
Läckage vattenkran

Figur 3:6 Antal stopp/störning behållarline i % 



 Förbättring av tillgänglighet i robot-disk och cylinder- behållarline 
 
 

38 

Stopp/störning med avseende på tid
Buffert full
Buffert tom
Skivor/spetsar (slipning, byten & justering)
Byte av coil
Möte
Justering station 30 (greppar fel)
Uppstart
Byte transformator
Matarfel station 10 (plåt går snett)
Service smörja
Fel på behållare (behållare skrotas)
Reparation sax
Städning
Byte av pall bakre gavel
Svetsprov
Byte av etikettrulle
Läckage vattenkran

 Figur 3:7 Tidsmässiga stopp/störningar behållarline  i %  
 

Största delen av störningarna i behållar-line beror på att bufferten är full det vill säga att 
operatören kan inte producera på grund av att det är stopp längre fram i flödet. Även att 
buffert är tom, det vill säga att behållar-line inte får några order från avdelningen 
huvudmonteringtvätt. En annan stor del av störningarna beror på att operatören stannar 
linen för olika typer av service, framförallt service av svetsar. 

De olika stoppen innebär följande: 

Byte av coil: Byte av plåtrulle, detta görs med cirka 1,5 dagars intervall. 

Byte av etikettrulle: På samtliga behållare appliceras en etikett med serienummer och 
streckkod. När en rulle med etiketter tar slut stannas linen så att denna kan bytas. 

Byte av pall bakre gavel: Linen laddas manuellt med komponenten bakregavel. Denna 
hämtar operatören lastad i en pall. När en pall är tom får han/hon avbryta laddningen 
och skifta pall.  

Byte transformator: Svetsutrustningen i linen består delvis av en transformator. Denna 
bytes under faktainsamlingsperioden på grund av att den ordinarie hade havererat innan 
faktainsamlingen, den hade då ersatts med en lånetransformator vilket nu skulle ersättas 
med ordinarie transformator.  

Fel på behållare (behållare skrotas): Kan bero på varierande kvalitet på plåten, dålig 
svets eller att en stans har gått av.  

Justering station 30 (greppar fel): Indexeringsfel 

Läckage vattenkran: En kran till svetsvätskan (kylvatten) läcker vilket måste åtgärdas. 
Linen fick stängas av under reparationen. 
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Matarfel station 10 (plåt går snett): Plåten från coilen går snett in i ställverket i början 
av linen. 

Möte: Operatörer får information från till exempel produktionsutveckling, 
produktionsteknik eller produktionsledare. Skillnaden mellan samtal och möte är att på  
ett möte är samtliga närvarande. 

Reparation sax: Efter att plåten har passerat ställverket i början av linen så klipps den 
till ark. 

Service / smörja: Smörjning av maskiner. 

Skivor / spetsar (slipning, byten & justering): Skivor och spetsar byts med intervall 
utifrån antal tillverkade behållare (antal sömmar och antal punkter).  

Städning: Varje fredagseftermiddag städas det i behållar-line. 

Svetsprov: Med jämna mellanrum utförs svetsprov för att undersöka kvaliteten hos 
svetsen. Vid dessa test stannar linen. 

Uppstart: Innan start varje dag utförs vissa rutiner för att kunna starta utrustningen på 
ett säkert sätt. 

4.3.2 Station stödvagga 

141 störningar på totalt 940 minuter noterades. Dessa sorterades och kategoriserade för 
enklare hantering. Samtliga stopp och deras tider finns i (bilaga A:4). Resultatet är 
sammanställt i två diagram med avseende på antal fel (Figur 3:8) och tid i minuter 
(Figur 3:9).  
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Stopp/störningar med avseende på antal
Buffert tom

Buffert full

Spetsar (slipning, byten & justering)

Bord stannar ej i läge

Möte

Byte av pall

Op saknas (stösvaggsmaskin)

Punktsvets i fel läge

Justering centrering ReC

Uppstart

Fixtur låser ej fjäderfästet

Skrotning behållare

Stopp ljusridå

 Figur 3:8 Antal stopp/störning stödvagga i % 

 

Stopp/störning med avseende på tid
Buffert tom

Buffert full

Spetsar (slipning, byten & justering)

Bord stannar ej i läge

Möte

Byte av pall

Op saknas (stösvaggsmaskin)

Punktsvets i fel läge

Justering centrering ReC

Uppstart

Fixtur låser ej fjäderfästet

Skrotning behållare

Stopp ljusridå

Figur 3:9 Tidsmässiga stopp/störningar stödvagga i % 

 

Största delen av störningarna i stödvagga beror på att bufferten är tom, det vill säga att 
operatören inte kan producera på grund av att han/hon inte får några behållare. Även att 
buffert är full, det vill säga att framförvarande station inte kör beroende på att dennes 
buffert är full, alternativt att något har havererat eller av någon annan anledning inte kör 
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utgör en stor del av störningarna. Den tredje största störningen består av stopp för olika 
typer av service och justeringar. 

De olika stoppen innebär följande: 

Bord stannar ej i läge: Laddningsfixturen stannar ej i rätt läge. 

Byte av pall: Vid laddningsstationen finns pallar med material. När en pall är tom 
lämnar operatören stationen för att byta pall. 

Fixtur låser ej fjäderfästet: I fixturen laddas stödvagga och fjäderfäste. Båda dessa låses 
fast i fixturen med olika typer av låsningar så att roboten skall punkta fast dem i rätt 
position. 

Justering av ReC: Ett plastfäste som monteras på denna station, kan ibland monteras fel. 

Möte: Operatörerna får information från till exempel produktionsutveckling, 
produktionsteknik eller produktionsledare. Skillnaden mellan samtal och möte är att på  
ett möte är samtliga närvarande. 

Operatör saknas: Det fattas manskap alternativt operatören vet ej var han/hon ska vara 
någonstans. 

Punktsvets i fel läge: Svetspositioneringen ändrar sig, vilket innebär justering av 
positionsgivare för behållare. 

Skrotning av behållare: En behållare har av någon anledning inte blivit godkänd. Denna 
lyfts av från bandet och avförs. Det medför att stationen stannar. 

Spetsar (slipning, byten & justering): Spetsar byts/slipas med intervall utifrån antal 
tillverkade behållare (antal punkter).  

Stopp ljusridå: Operatören har gått in i ljusridå och därmed orsakat ett stopp.  

Uppstart: Innan start varje dag utförs vissa rutiner för att kunna starta utrustningen på 
ett säkert sätt. 

4.3.3 Station skruvdragare 

Från skruvdragarstationen noterades 289 störningar på totalt 1889 minuter. Störningarna 
sorterades och kategoriserades för enklare hantering. Samtliga stopp och deras tider 
finns i (bilaga A:5). Resultatet är sammanställt i två diagram med avseende på antal fel 
(Figur 3:10) och tid i minuter (Figur 3:11). 
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Stopp/störning med avseende på antal
Buffert tom

Buffert full

Larm (skruvdragning)

Byte av pall bakre gavel komp.

Möte

Operatör saknas (ont om folk)

Byte av låda slang och skruv

Personlig tid

Släpper ej ned behållare

Reserv behållare

Lyft på cylindrar på bandet

Upplock

Figur 3:10 Antal stopp/störningar skruvdragare i % 

 

Stopp/störning med avseende på tid
Buffert tom

Buffert full

Larm (skruvdragning)

Byte av pall bakre gavel komp.

Möte

Operatör saknas (ont om folk)

Byte av låda slang och skruv

Personlig tid

Släpper ej ned behållare

Reserv behållare

Lyft på cylindrar på bandet

Upplock

Figur 3:11 Tidsmässiga stopp/störningar skruvdragare i % 

 

Största delen av störningarna i skruvdragare beror på att bufferten är tom, det vill säga 
att operatören inte kan producera på grund av att han/hon inte får några behållare. Även 
att buffert är full, det vill säga att framförvarande station inte kör beroende på att dennes 
buffert är full, alternativt att något har havererat eller av någon annan anledning inte kör 
utgör en stor del av störningarna. Den tredje största störningen består av larm av olika 
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slag såsom; fel moment draget och missad montering av skruv. Helt ovanligt är heller 
inte att icke godkända behållare (skruv saknas, fel moment) passerar utan att larm 
uppstår. 

De olika stoppen innebär följande: 

Larm (skruvdragningen): Skruvdragaren larmar om den inte har lyckats dra i skruv eller 
inte lyckats dra med rätt moment. 

Byte av låda slang och skruv: Vid stationen finns det lådor med slang och skruv. När en 
låda är tom lämnar operatören stationen för att hämta full låda. 

Byte av pall bakre gavel komp: Vid stationen finns en pall med bakre gavelkomplett. 
När pallen är tom tar operatören bort den tomma pallen och ställer dit en full pall. 

Möte: Operatörerna får information från till exempel produktionsutveckling, 
produktionsteknik eller produktionsledare. Skillnaden mellan samtal och möte är att på 
ett möte är samtliga närvarande. 

Lyft på cylindrar på bandet: Vid stillestånd i cylinder-linen ställer operatör på tidigare 
producerade cylindrar på transportband mellan cylinder-line och station vigning 
cylinder / behållare. 

Operatör saknas : Det fattas manskap alternativt operatören vet ej var han/hon ska vara 
någonstans. 

Personlig tid: Operatör går till exempel på toaletten ringer eller diskuterar personliga 
ärenden med arbetskamrat. I vissa fall avviker operatören av medicinska skäl. 

Reservbehållare: Emellanåt produceras reservbehållare som ska till ”aftersales”. 
Följden blir då att eftervarande station inte får några behållare.  

Släpper ej ned behållare: Portaltransportör släpper ej ned behållare på grund av att den 
eller bakre gavel komplett ej har rätt position. Det vill säga givaren har ej fått signal. 

Upplock: Materialhanteringen i stationen är av typen: producera tills materialet är slut 
och hämta mer material då. 

4.3.4 Cylinder-line 

Från cylinder-line noterades 229 störningar på totalt 2483 minuter. Störningarna 
sorterades och kategoriserades för enklare hantering. Samtliga stopp och deras tider 
finns i (bilaga A:5). Resultatet är sammanställt i två diagram med avseende på antal fel 
(Figur 3:12) och tid i minuter (Figur 3:13). 
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Stopp/störningar med avseende på antal
Buffert full
Fredagsstädning
Byte av pall medbringare
Byte av pall valkar
Uppstart
Byte av coil
Justering av program lasermätare
Larm
Stopp pga. Icke godkända medbringare
Byte av pall bakre gavel
Op saknas (vid syning)
Byte av pall främre gavel
Möte
Personlig tid
Fyllt på olja
Slängt skräp
Valk fastnat

Figur 3:12 Antal stopp/störningar cylinderline  i % 

 

Stopp/störningar med avseende på tid
Buffert full
Fredagsstädning
Byte av pall medbringare
Byte av pall valkar
Uppstart
Byte av coil
Justering av program lasermätare
Larm
Stopp pga. Icke godkända medbringare
Byte av pall bakre gavel
Op saknas (vid syning)
Byte av pall främre gavel
Möte
Personlig tid
Fyllt på olja
Slängt skräp
Valk fastnat

Figur 3:13 Tidsmässiga stopp/störningar cylinderline i % 

 

Största delen av störningarna i behållar-linen beror på att bufferten än full, det vill säga 
att framförvarande station inte kör beroende på att dennes buffert är full, alternativt att 
något har havererat eller av någon annan anledning inte kör. Den andra stora delen av 
störningarna för flödet består av materialhanteringen runt omkring linen, samt 
städning/torkning. 
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De olika stoppen innebär följande: 

Byte av coil: Byte av plåtrulle, detta görs med cirka två dagars intervall. 

Byte av pall bakre gavel: Vid stationen finns en pall med bakre gavel. När pallen har 
blivit tom tar operatören bort den tomma pallen och ställer dit en full pall. 

Byte av pall främre gavel: Vid stationen finns en pall med främre gavel. När pallen har 
blivit tom tar operatören bort den tomma pallen och ställer dit en full pall. 

Byte av pall medbringare: Vid stationen finns en pall med medbringare. När pallen har 
blivit tom tar operatören bort den tomma pallen och ställer dit en full pall. 

Byte av pall valkar: Vid stationen finns en pall med valkar. När pallen har blivit tom tar 
operatören bort den tomma pallen och ställer dit en full pall. 

Fredagsstädning: Varje fredageftermiddag städas det i cylinder-linen. Operatören torkar 
rent i pressarna och sopar runt maskinerna. 

Fyllt på olja: På fyllning av olja i automatsmörjningssystemet. 

Justering av program lasermätning: Den manuella mätningen av cylindrar skall ersättas 
med automatiserad mätning. Denna utrustning provas nu ut vilket innebär störningar i 
flödet emellanåt. 

Larm: Operatörspanelen larmar och linen stannar tills operatören återställer larmet. 

Möte: Operatörer får information från till exempel produktionsutveckling, 
produktionsteknik eller produktionsledare. Skillnaden mellan samtal och möte är att på  
ett möte är samtliga närvarande. 

Operatör saknas (vid syning): Det fattas manskap alternativt operatören vet ej var 
han/hon ska vara någonstans. 

Personlig tid: Operatör går till exempel på toaletten, ringer eller diskuterar personliga 
ärenden med arbetskamrat. I vissa fall avviker operatören även av medicinska skäl. 

Slängt skräp: Operatör har tömt soptunna eller  returpappvagn.  

Stopp pga. icke godkända medbringare: Linen laddas med medbringare vilka är ihop- 
svetsade av fyra komponenter, dessa kontrolleras i en maskin för att se om de håller 
toleranserna innan de laddas i linen. 

Uppstart: Innan start varje dag, utförs vissa rutiner för att kunna starta utrustningen på 
ett säkert sätt. 

Valk fastnat: Linen laddas med komponenten valk på ett band. Dessa kan fastna på 
bandet emellanåt. 

4.3.5 Station vigning cylinder-behållare 

Från station vigning cylinder-behållare noterades 229 störningar på totalt 879 minuter. 
Störningarna sorterades och kategoriserades för enklare hantering. Samtliga stopp och 
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deras tider finns i (bilaga A:6) resultatet är sammanställt i två diagram med avseende på 
antal fel (Figur 3:14) och tid i minuter (Figur 3:15). 

 

Stopp/störning med avseende på antal
Buffert tom

Buffert full

Möte

Krångel med bana

Upplärning

Byte av pall remskiva

Personlig tid

Op in i fotocell (tappat behållare)

Upplock

Figur 3:14 Antal stop/störningar vigning cylinder-behållare i % 

 

Stopp/störning med avseende på tid
Buffert tom

Buffert full

Möte

Krångel med bana

Upplärning

Byte av pall remskiva

Personlig tid

Op in i fotocell (tappat behållare)

Upplock

Figur 3:15 Tidsmässiga stopp/störningar vigning cylinder-behållare i % 
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Största delen av störningarna i station vigning cylinder- behållare beror på att bufferten 
är tom det vill säga operatören kan inte producera på grund av att han/hon inte får några 
behållare. Men även att buffert är full det vill säga att framförvarande station inte kör 
beroende på dennes buffert är full, alternativt att något har havererat eller av någon 
annan anledning inte kör.  

De olika stoppen innebär följande: 

Byte av pall remskiva: Vid stationen finns en pall med remskivor. När pallen har blivit 
tom tar operatören bort den tomma pallen och ställer dit en full pall. 

Krångel med bana: Givarefel på transportband. 

Möte: Operatörerna får information från till exempel produktionsutveckling, 
produktionsteknik eller produktionsledare. Skillnaden mellan samtal och möte är att på  
ett möte är samtliga närvarande. 

Operatör in i fotocell (tappar behållare): Operatören har gått in i ljusridå och därmed 
orsakat ett stopp. Portallyften släpper automatiskt behållaren om ljusridån bryts. 

Personlig tid: Operatör går till exempel på toaletten, ringer eller diskuterar personliga 
ärenden med arbetskamrat. I vissa fall avviker operatören av medicinska skäl. 

Upplock: Materialhanteringen i stationen är av typen producera tills materialet är slut 
och hämta då mer material. 

Upplärning: Under upplärning av ny operatör minskar tempot något i den stationen.   

4.3.6 Station förmontering motor. Station montering motor 

Från station förmontering motor, station montering motor noterades 224 störningar på 
totalt 1178 minuter. Störningarna sorterades och kategoriserades för enklare hantering. 
Samtliga stopp och deras tider finns i (bilaga A:6) resultatet är sammanställt i två 
diagram, med avseende på antal fel (Figur 3:16) och tid i minuter (Figur 3:17). 
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Stopp/störningar med avseende på antal
Buffert tom

Buffert full

Slängt emballagepapp

Byte av pall motor

Motorlyftdon trasigt 

Möte

Upplärning

Fel på rörmaskin 

Personlig tid

Figur 3:16 Antal stopp/störningar  motor i % 

 

Stopp/störning med avseende på tid
Buffert tom

Buffert full

Slängt emballagepapp

Byte av pall motor

Motorlyftdon trasigt 

Möte

Upplärning

Fel på rörmaskin 

Personlig tid

Figur 3:!7 Tidsmässiga stopp/störningar motor i % 

 

Största delen av störningarna i station förmontering motor, station montering motor 
beror på att bufferten är tom, det vill säga operatören kan inte producera på grund av att 
han/hon inte får några behållare. Samt bufferten är full det vill säga att framförvarande 
station inte kör beroende på dennes buffert är full, alternativt att något har havererat 
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eller av någon annan anledning inte kör. Den tredje stora delen av störningar består av 
att operatören lämnar stationen för materialhantering. 

De olika stoppen innebär följande: 

Byte av pall motor: Vid stationen finns tre pallar med motorer. När någon pall har blivit 
tom tar operatören bort den tomma pallen och ställer dit en full pall. 

Fel på rörmaskin: Innan operatören monterar motorn på behållaren så monterar han två 
rör i motorn med en specialmaskin. 

Lyftdon trasigt: Innan operatören monterar motorn på behållaren så monterar han/hon 
två rör i motorn med hjälp av specialmaskin. För att maskinen skall utföra momentet 
krävs att motorn är lyft på plats med lyfthjälpmedel. Om maskinen inte får signal från 
lyfthjälpmedlet utförs inte momentet. 

Möte: Operatörer får information från till exempel produktionsutveckling, 
produktionsteknik eller produktionsledare. Skillnaden mellan samtal och möte är att på 
ett möte är samtliga närvarande. 

Personlig tid: Operatör går till exempel på toaletten, ringer eller diskuterar personliga 
ärenden med arbetskamrat. I vissa fall avviker operatören av medicinska skäl. 

Slängt emballagepapp: Mellan motorerna på de pallar de kommer levererade på ligger 
det papp. När operatören tycker att pappen är i vägen går operatören och slänger pappen 
i komprimatorn. 

Upplärning: Under upplärning av ny operatör minskar tempot något i den stationen.   

4.3.7 Station montering spännring. Station montering vikter 

Från station montering spännring, station montering vikter noterades 139 störningar på 
totalt 727 minuter. Störningarna sorterades och kategoriserades för enklare hantering. 
Samtliga stopp och deras tider finns i (bilaga A:6) men resultatet är sammanställt i två 
diagram, med avseende på antal fel (Figur 3:18) och  tid i minuter (Figur 3:19). 
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Stopp/störning med avseende på antal
Buffert tom

Byte av pall 

Buffert full

Möte

Upplärning

Personlig tid

Upplock

Krångel i listmaskin

Påfyllning av list

Slang fattades på circulationsstos

Reparation

Figur 3:18 Antal stopp/störningar spännring, vikter i % 

 

Stopp/störning med avseende på tid
Buffert tom

Byte av pall 

Buffert full

Möte

Upplärning

Personlig tid

Upplock

Krångel i listmaskin

Påfyllning av list

Slang fattades på circulationsstos

Reparation

Figur 3:19 Tidsmässiga stopp/störningar spännring, vikter i % 

 

Största delen av störningarna i station montering spännring, station montering vikter 
beror på att bufferten är tom det vill säga operatören kan inte producera på grund av att 
han/hon inte får några behållare. Att sköta materialhanteringen för stationen tar också 
mycket tid. Även att buffert är full, det vill säga att framförvarande station inte kör 
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beroende på dennes buffert är full, alternativt att något har havererat eller av någon 
annan anledning inte kör. 

De olika stoppen innebär följande: 

Byte av pall: Vid stationen finns en pall med gavlar. När pallen har blivit tom tar 
operatören bort den tomma pallen och ställer dit en full pall. 

Krångel listmaskin: På samtliga cylinder-behållare monteras fyra listremsor. Dessa 
kommer på rulle som tejp och hanteras i en liknande utrustning som sådan tejp sätts i. 

Möte: Operatörerna får information från till exempel produktionsutveckling, 
produktionsteknik eller produktionsledare. Skillnaden mellan samtal och möte är att på  
ett möte är samtliga närvarande. 

Personlig tid: Operatör går till exempel på toaletten ringer eller diskuterar personliga 
ärenden med arbetskamrat. I vissa fall avviker operatören av medicinska skäl. 

Påfyllning av list: På samtliga cylinder-behållare monteras fyra listremsor. Dessa 
kommer på rulle som tejp och hanteras i en liknande utrustning som sådan tejp sätts i. 
När listen tar slut bryter operatören och byter rulle. 

Reparation: Om operatören upptäcker att det fattas skruv på någon cylinder-behållare så 
lämnar han/hon sin station och monterar skruv där det fattas.  

Slang fattades på circulationsstos: Ett operatörsfel som åtgärdas. 

Upplock: Materialhanteringen i stationen är av typen producera tills materialet är slut 
och hämta då mer material. 

Upplärning: Under upplärning av ny operatör minskar tempot något i den stationen.   

4.3.8 Station vigning cylinder/behållare - hölje 

Från station vigning cylinder/behållare-hölje noterades 99 störningar på totalt 590 
minuter. Störningarna sorterades och kategoriserades för enklare hantering. Samtliga 
stopp och deras tider finns i (bilaga A:7) resultatet är sammanställt i två diagram, med 
hänsyn på antal fel (Figur 3:20) och tid i minuter (Figur 3:21). 
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Stopp/störningar med avseende på antal
Buffert tom (behållare)

Buffert full

Möte

Personlig tid

Upplärning

Stopp i hissen

Bana trasslar

Buffert tom (hölje)

Hölje tajt avstånd

Haveri (vridbord)

Byte av låda kolvstång

Upplock

Skruv saknas i vaggan

Figur 3:20 Antal stopp7störningar cylinder/behållare-hölje i % 

 

Stopp/störning med avseende på tid
Buffert tom (behållare)

Buffert full

Möte

Personlig tid

Upplärning

Stopp i hissen

Bana trasslar

Buffert tom (hölje)

Hölje tajt avstånd

Haveri (vridbord)

Byte av låda kolvstång

Upplock

Skruv saknas i vaggan

Figur 3:21 Tidsmässiga stopp/störningar cylinder/behållare-hölje i % 

 

Enligt diagrammen så beror den största delen av störningarna i station vigning 
cylinder/behållare-hölje på att bufferten är tom det vill säga operatören kan inte 
producera på grund av att han/hon inte får några behållare och att buffert än full det vill 
säga att det är fullt uppe på tvätten och torken.  



 Förbättring av tillgänglighet i robot-disk och cylinder- behållarline 
 
 

53 

De olika stoppen innebär följande: 

Bana trasslar: Transportbanorna till eller från stationen trasslar på något sätt. 

Byte av låda kolvstång: När en låda med kolvstänger är tom hämtar operatören en full 
låda. 

Haveri (vridbord): En bult i vridbordet vid stationen går av. 

Möte: Operatörer får information från till exempel produktionsutveckling, 
produktionsteknik eller produktionsledare. Skillnaden mellan samtal och möte är att på  
ett möte är samtliga närvarande. 

Personlig tid: Operatör går till exempel på toaletten, ringer eller diskuterar personliga 
ärenden med arbetskamrat. I vissa avviker operatören även av medicinska skäl. 

Skruv saknas i vaggan: Om operatören upptäcker att det fattas skruvar på någon 
cylinder-behållare så lämnar han/hon sin station och monterar skruv där det fattas.  

Stopp i hissen: Efter stationen åker maskinen i väg i en hiss på väg mot monteringen. 
När hissen stannar krävs omstart. 

Hölje tajt avstånd: Sidorna på hölje lutar inåt så att montering av cylinder-behållare blir 
försvårat. 

Upplock: Materialhanteringen i stationen är av typen: producera tills materialet är slut 
och hämta då mer material. 

Upplärning: Under upplärning av ny operatör minskar tempot något i den stationen.   

4.4 Åtgärdspaket cylinder-behållarline 
Flödet i cylinder-behållarline är väldigt ojämnt. Största delen av störningarna beror på 
att bufferten är tom eller att bufferten är full. Tidigare tidsstudier visar att vigning av 
cylinder-behållare skulle vara flaskhalsen, men slutsatsen utifrån faktainsamlingen är att 
station skruvdragare är flaskhals på grund av den stora mängd störningar som äger rum 
där [Goldratt]. 

Linens uppbyggnad med små buffertar gör den störningskänslig. Detta resulterar i att 
om en station stannar blir det snabbt stopp i hela flödet. Under faktainsamlingen 
kontrollerades hur rasterna sköttes. Första operatören går på rast fyra till fem minuter 
innan rasten börjar. Konsekvensen blir snabbt att det blir tomt i stationerna efter och 
fullt i stationerna före. Operatörerna som får fullt framför sig eller tomt bakom sig går 
även de på rast för tidigt vilket innebär att produktionen är avslutad cirka två minuter 
innan rasten börjar. Efter rasten kommer de första operatörerna tillbaka direkt när 
klockan ringer men kan ändå inte börja förrän alla operatörer är tillbaka fyra till fem 
minuter efter att rasten är slut. 

Stor del av störningarna beror på slipning av punktsvetselektroder. En automatisering av 
slipningen skulle ge en ökad tillgänglighet. Företaget Rotech tillhandahåller en 
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elektrodformaterare, med möjlighet till manuell eller automatisk formering av spetsar. 
Elektrodformeraren bearbetar både över och under spets samtidigt (bilaga E).  
Alternativt se över intervaller och rutiner så att underhållspersonal kan slipa spetsarna 
på raster. 

Likaså sköts avbytning vid stationerna dåligt. Operatörerna lämnar sina stationer utan 
att reflektera över om det finns någon avbytare eller inte. Vid stationsrotation kan vissa 
operatörer saknas i upp till fem minuter vilket är oacceptabelt.  

Materialhanteringen kan förbättras genom tvåbingesystem där det får plats. Lagledaren 
får sköta pallbyten och upplock, så att inte operatörerna ägnar dyrbar monteringstid till 
detta. En nära placerad vagn för återvinningspapp skulle spara tid, genom att 
operatörerna inte behöver gå så långt utan bara kan slänga pappen direkt i vagnen. 
Vagnen töms på lämplig tid. 

Bufferten mellan station stödvagga och station skruvdragare är felkonstruerad. I 
dagsläget måste station stödvagga tillverka fyra kompletta behållare, och 
skruvdragarens buffert skall vara tom innan de kan transporteras vidare till 
skruvdragaren. Detta blir en buffert som inte fungerar som det är tänkt att en buffert 
skall göra. Det vore bättre att när en behållare är klar hos station stödvagga så åker den 
direkt och ställer sig tillgänglig i kö till skruvdragarstationen. Detta kommer att medföra 
bättre utnyttjande av utrustningen. Eftersom station skruvdragare är den faktiska 
flaskhalsen måste den alltid får behållare och aldrig stå i vänteläge. 

Om stationen för svetsning av medbringare flyttas så skulle det kunna byggas upp en 
bananordning för transport av motorer där. Att till exempel lagledaren eller en resurs 
laddar banan med motorer. En bana skulle finnas för respektive motor, med indikation 
på respektive bana så att operatören vet vilken motor han/hon skall montera. Eller en 
växel som matar fram den motorn som skall monteras, med hjälp av scannern som läser 
av precis innan, detta även för att säkerställa att det blir rätt motor. Motorerna skall vara 
framtransporterade med rören redan monterade.  

Upplärning av produktionspersonal sker för att säkerhetställa produktion vid bortfall av 
ordinarie operatörer. Vid upplärningen skall samtliga stationer vara bemannade av 
ordinarie personal, så att inte upplärningen i sig orsakar stopp/störningar i flödet. 

4.4.1 Behållar-line 

En stor del av störningarna i behållar-line beror på att skivor/spetsar skall bytas, slipas 
eller justeras. Automatisering av spetsslipning med hjälp av en elektrodformerare typ 
Rotech (bilaga E) skulle förbättra flödet, eller så kan rutinerna ändras, så att det kan 
manuellt göras på raster.  

Dessa störningar står för 18 stopp som i tid bli 98 minuter eller cirka åtta minuter per 
dag under vår faktainsamling,  
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4.4.2 Stödvagga 

Slipning och byten av spetsar är en stor orsak till att det står stilla. Under 
faktainsamlingen är det 27 stopp som i tid blir 144 minuter, cirka 12 minuter per dag. 
Detta borde gå att automatisera med hjälp av Rotech (bilaga E). Om inte så måste 
rutinerna för dessa aktiviteter ändras, så att det kan utföras på raster.  

4.4.3 Skruvdragare 

De största störningarna är alla larm. Under faktainsamlingen var det 81 stopp på 
sammanlagt 202 minuter, det blir i snitt 17 minuter per dag. Leverantören borde se över 
utrustningen, med avseende på alla larm. Utrustningen larmar inte alltid när den borde 
till exempel passerar behållare utan skruv i vissa hål, så egentligen är det fler stopp än 
så.  

Utrustningen som står på golvet under skruvdragningen måste rengöras då det är fullt 
med smuts och metallspån. Där står det känslig utrustning i form av givare, 
pneumatikcylindrar och styrenheter som är känsliga för smuts. Någon form av 
skyddshuv skulle behöva sättas upp där för att även i framtiden förhindra att smuts åker 
ner, då det mesta uppkommer då skruvarna dras i.  

4.4.4 Cylinderline 

Skulle det finnas någon annan än operatören som kunde byta pallar och plåtrulle skulle 
41 % av stoppen elimineras, vilket motsvarar 54,5 minuter per dag. 

4.4.5 Vigning cylinder-behållare 

Det finns inga konkreta störningar, direkt härledda till stationen, bortsett från buffert full 
respektive tom. Dock kan cykeltiden minskas genom att förflytta montering av 
jordkabel till huvudmonteringen. 

4.4.6 Förmontering/montering motor 

Då det är mycket emballage till motorerna så skulle en korgvagn i närheten av stationen 
vara bra. Detta för att operatören då slipper gå till pappkomprimatorn som är en bit bort, 
vilket tar onödig tid. 

Om motorerna skulle komma färdigmonterade med rör från motorleverantören skulle 
det gå att slå ihop denna station med nästa station (dragningen av motor). Då den 
stationen tar ungefär lika lång tid som att montera rören, samtidigt som problem med 
rörmaskin elimineras. Det är sex stopp med sammanlagd tid på 23 minuter under 
faktainsamlingen som beror på problem med rörmaskin.  

Då det kommer att bli platsbrist när det blir en fjärde motorvariant och risken att ta fel 
motor ökar, så vore det bättre att få de på en bana framtransporterade till station. Då 
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skulle tid för byte av pall och slänga papp elimineras som står för 78 stopp och 205 
minuter, vilket är cirka 17 minuter per dag under faktainsamling. 

4.4.7 Spännring/vikter 

Här är det arbete som inte operatören borde göra, utan lagledaren eller eventuellt en 
resurs skulle kunna göra. Det gäller byte av pall, påfyllning av list samt upplock. Det är 
44 stopp på sammanlagt 161 minuter som blir 13 minuter per dag vilka kan elimineras. 

4.4.8 Vigning cylinder/behållare – hölje 

Många stopp beror på bristande FU: banan trasslar, haveri (vridbord) och stopp i hissen. 
Dessa tre stopp på sammanlagt 23 minuter under faktainsamlingen  kan undvikas med 
bättre FU. 

4.5 Dolda störningar 
Den stora mängden störningar i flödena på de båda avdelningarna medförde dock att 
ytterligare störningar kan dyka upp vid effektivisering och eliminering av konstaterade 
störningar. Detta beror delvis på att personalen passar på att utföra toalettbesök och 
andra typer av personlig tid när anläggningen ändå stannar, vilket inte framkommer av 
fakta-insamlingen. Ett förbättrat flöde kommer förmodligen även att medföra nya typer 
av störningar [Goldratt]. Komponenter som tidigare inte har havererat kan bli den 
svagaste länken och därmed orsaka stopp. 

 

5 Förbättringar 

5.1 Underhåll 
Asko Cylindas underhåll fungerar bra då det gäller att snabbt vara på plats då problem 
har uppstått samt att snabbt åtgärda felen. Bristen ligger i FU, genom att förhindra eller 
fördröja uppkomsten av fel, det vill säga minska antalet driftstopp som kan leda till 
stora följdstopp. FU medför att antalet planerade underhållsarbeten ökar. Men det 
medför bättre [Johansson]: 

• resursutnyttjande 

• arbetskvalitet 

• arbetsberedning 

• mindre behov av reparationsberedskap 

Sammantaget ger ett FU högre tillgänglighet, mindre resursåtgång samt mindre behov 
av extra utrustning. 
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5.2 Tillståndskontroll   
Att med bestämda intervaller gå runt i anläggningen och se över hur utrustningen ”mår”. 
Se då över allting: hydrauliska, mekaniska, pneumatiska och elektriska system. Mäta 
upp tryck och motstånd, leta efter sprickor i komponenter, lyssna efter missljud i till 
exempel lager, titta/lyssna efter läckage på luft , vatten och hydralikledningar med 
mera[Johansson]. 

5.3 Analysera 
Då ett tidigare problem uppkommer igen är det viktigt att utreda varför de inträffar. 
Detta för att säkerställa så att de inte inträffar ytterligare. Vid haveri, undersök om det 
beror på utmattning, underdimensionering, dålig kvalitet, onormalt slitage eller fel på 
utrustning [Johansson]. Försök i möjligaste mån ta reda på livslängden för den aktuella 
felkällan. Går den kanske redan på övertid? Ta kontakt med leverantören av 
utrustningen, kanske är det garantiåtgärd! 

5.4 Underhållspersonal 
Arbetstiderna för underhåll- och servicepersonal bör ändras så att de inte har samma 
raster som övrig produktionspersonal. Detta medför att ett visst underhåll/service kan 
utföras på raster utan störning av produktionen. 

5.5 Ergonomiska förbättringar 

5.5.1 Robot-disk 

I B-cellen sträcker sig operatören över fixturen när han/hon lägger på bottenbaksida. 
Detta blir jobbigt för axlar och rygg med tiden. Här skulle en annan lösning behövas. 

5.5.2 Cylinder-behållarline 

I stationen spännring/vikter staplas främre gavel och inre täckplåt på ett rullbord. Det 
blir höga lyft för operatören i början. Ett bord med fjädrar typ ”tallriksstativ i matsal” 
skulle automatiskt reglera höjden allt eftersom högen minskar. 

I stationen vigning cylinder/behållare – hölje borde banan byggas om så att höljena 
kommer på rätt sida och rätt höjd direkt till stationen, istället för att höjas och vridas på 
stationen. Detta gör att operatören skulle komma närmare höljet och slipper sträcka/böja 
sig framåt samt att det sparar tid. 
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6 Slutsatser 
Åtgärdspaketen till robot-disk och cylinder-behållarline bygger på avdelningarnas 
tillstånd under faktainsamlingen. Kvaliteten på åtgärdspaketen är beroende på kvaliteten 
på faktainsamlingen. 

6.1 Robot-disk 
Om FU förbättras och åtgärdspaketet för robotcell-disk genomförs finns 
tillverkningskapaciteten för att tillverka dagsbehovet på 650 diskmasikinsbehållare på 
två-skift. Dock blir produktionen väldigt störningskänslig fredag och måndag med de 
skifttider som används i dagsläget. Om produktionen kunde delas upp på fem lika långa 
arbetsdagar med den samma totala arbetstiden skulle ett mycket säkrare flöde uppnås. 

De tre största störningarna ur tidssynpunkt i A-cellen är givarrelaterade, dålig planering 
och trassel med automatladdare. Givarna skulle behöva justeras och vissa av dem bytas 
ut. Detta skulle öka tillgängligheten med 12,5 minuter per dag. Om samtal mellan 
operatörer och annan personal utförs på icke produktionstid eller med hjälp av avbytare. 
Att alla operatörer ser till att de vet var de skall vara någonstans nästkommande pass, att 
personligtid sker på icke produktionstid samt att fastighetsskötsel som stör produktion 
sker på icke produktionstid så skulle tillgängligheten öka med ytterliggare 12 minuter 
per dag. A-cellen förses bland annat med material från två stycken automatladdare. 
Dessa trasslar emellanåt vilket tar produktionstid i anspråk. Om operatören i A-cellen i 
tid skulle upptäcka när en laddare trasslar så skulle han/hon hinna åtgärda detta utan 
något produktionsbortfall. Detta skulle öka tillgängligheten med ytterliggare 7 minuter. 
Detta ger en förbättring i A-cellen på 31,5 minuter om dagen vilket motsvarar lika 
mycket buffert tom i B-cellen. 

I B-cellen är de tre största störningarna ur tidssynpunkt maskin/utrustningsrelaterade 
och service relaterade. En och samma maskin har i B-cellen havererat av samma 
anledning två gånger under faktainsamlingen vilket även har hänt tidigare. Om 
anledningen till dessa haverier utreds och maskinerna därefter modifieras skulle 
tillgängligheten öka med 24,5 minuter per dag. Om all service av utrustning och 
maskiner utfördes på icke produktionstid skulle den effektiva produktionstiden öka med 
ytterliggare 28 minuter per dag. Operatören i B-cellen laddar denna cell genom att förse 
tre stycken identiska fixturer med svep, bottenbaksida, dekorhörn, stödlist och 
eventuellt låshake. Fixeringen sker med hjälp av vakuum, dock börjar dessa fixturer bli 
slitna och operatören får i snitt lägga 10,5 minuter per dag på att justera dessa. Om dessa 
störningar i B-cellen åtgärdas ökar tillgängligheten med 63 minuter per dag vilket 
motsvarar 63 minuter per dag i buffert full i A-cellen. 

I C-cellen är de tre största störningarna ur tidssynpunkt maskin- och 
utrustningsrelaterade. Kolvstänger havererar i en lyft upprepade gånger, elektriska 
komponenter för styrning av IR-ugn havererar och portalrobot för matt hantering 
trasslar. Om kolvstängerna säkerställs så att de inte går av i C-cellen, istället för att 
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enbart byta ut dem så skulle tillgängligheten öka med 20 minuter per dag. IR-ugnarna 
för påläggning av mattor styrs av ett antal kontaktorer. Dessa utsätts för en stor 
belastning varje gång de tänds vilket sliter på dem, om belastningen delades upp på fler 
kontaktorer så skulle slitaget minskas och tillgängligheten skulle öka med 10 minuter 
per dag. Mattorna som monteras på behållarna hanterads av en portalrobot vilken lyfter 
mattorna med hjälp av sugkoppar. Dessa är känslig för att mattorna ej ligger i läge och 
har sprickor. Om dessa ersätts med lyftanordning typ Unigripper (bilaga  D) så skulle 
tillgängligheten öka med 11 minuter per dag. Om dessa störningar i C-cellen skulle 
åtgärdas skulle tillgängligheten öka med 41 minuter per dag. 

Om dessa störningar i A-, B- och C-cellen skulle åtgärdas skulle tillgängligheten öka 
med 135,5 minuter per dag eller 2,3 timmar per dag vilket motsvarar cirka 121 
behållare.  

Enhter att vinna vid eliminering av stopp/störningar av de 
största felorsakerna
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Figur 6:2 Enheter att vinna vid eliminering av stopp/störningar av de störtsa felorsakerna 

I dagsläget producerar robot-cell i 3-skift men det tredje skiftet utnyttjas inte mer än 
cirka 2 timmar per dag resten av tiden läggs på annat arbete. Eftersom tillgängligheten 
skulle öka med 2,3 timmar per dag genom att åtgärda dessa största störningar så finns 
möjlighet till 2-skift se (bilaga C). 

6.2 Cylinder-behållarline 
Stora effektiviseringsmöjligheter ligger i att förbättra materialhantering, rasthållnings-
dicipliner, stationsrotationsrutiner på de manuella stationerna och modifiera 
buffertstyrningen mellan station stödvagga och skruvdragare. Behållarlinen skulle 
kunna effektiviseras genom att automatisera/effektivisera svetsspetsformeringen 

Ombalansering och förflyttning av manuella monteringsmoment till huvudmontering 
tvätt skulle öka genomflödet på cylinder-behållarline. Vid eliminering av 
stopp/störningar i stationer som orsakar att flödet stannar skulle en ökning av det 
dagliga genomflödet öka med 67 minuter eller 56 stycken enheter (Figur 6:2).  
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Enheter att vinna vid eliminering av stopp/störningar av de 
största felorsakerna
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Figur 6:2 Enheter att vinna vid eliminering av stopp/störningar av de störtsa felorsakerna 

Nedan följer åtgärder som krävs på varje station samt hur mycket det ger: 

• Behållarline – Automatisering av spetsar alternativt omplanering av intervall 
skulle öka tillgängligheten med åtta minuter per dag eller 7 enheter. 

• Stödvagga – Samma som ovan med ger däremot 12 minuter per dag eller 10 
enheter. 

• Skruvdragare – Genomgång eller utbyte av befintlig utrustning skulle ge 17 
minuter per dag eller 14 enheter. 

• Motor – Eliminering av emballagehanteringen till en bakomvarande korgvagn 
skulle ge 17 minuter eller 14 enheter. 

• Spännring/vikter – Förbättrad materialhantering skulle ge 13 minuter eller 11 
enheter. 

Detta förutsatt att störningarna som varit, inte har inträffat samtidigt. Om detta lyckas så 
kommer tillgängligheten att förbättras med ca 16 %. Andra förbättringar som vi 
föreslagit kommer inte direkt att förbättra tillgängligheten utan förbättra ergonomin, 
kvalitén och ekonomin. Detta är bara de största stopp/störningarna som är på stationer 
som verkligen försämrar flödet. Vid förbättringar på samtliga punkter och stationer 
kommer givetvis procentsatsen öka.  
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Bilaga A:1  

Bilaga A Faktainsamling 
 
A-cell     

 Antal (st)  Tid (min)  
Buffert full 137 43,2% 1608 68,0%
Plåt fastnar L-bock 36 11,4% 69 2,9% 
Givarfel stans botten/baksida 32 10,1% 65 2,7% 
Matar fel åklist 33 10,4% 59 2,5% 
Programjustering robot  3 0,9% 56 2,4% 
Byte kolv och bult U-bock 1 0,3% 48 2,0% 
Samtal med PM, PK, PU, PL 9 2,8% 46 1,9% 
Operatör saknas 5 1,6% 41 1,7% 
Service / Underhåll 2 0,6% 40 1,7% 
Tappat svep 5 1,6% 39 1,6% 
Möte 1 0,3% 37 1,6% 
Fel i fotocell 1 0,3% 30 1,3% 
Personlig tid  6 1,9% 29 1,2% 
Inför ombyggnad 2 0,6% 29 1,2% 
Trassel spolrörshållare 18 5,7% 27 1,1% 
Byte lysrör i taket (elektriker) 1 0,3% 20 0,8% 
Byte skivor och spetsar 1 0,3% 20 0,8% 
Byte av etikettrulle 2 0,6% 18 0,8% 
Sugkoppar (rengjort, lossnat, bytt) 2 0,6% 18 0,8% 
Etikettskrivar trassel 2 0,6% 13 0,5% 
Buffert tom 3 0,9% 11 0,5% 
Scanner fungerar ej 1 0,3% 8 0,3% 
Givarfel omgreppstation svep 4 1,3% 7 0,3% 
Upplärning 1 0,3% 7 0,3% 
Givarfel omgreppstation botten/baksida 4 1,3% 6 0,3% 
Kassering 3 0,9% 5 0,2% 
Indexerings fel 1 0,3% 4 0,2% 
Svep saknas 1 0,3% 4 0,2% 
     
Total produktions tid = 11642 minuter     ∑= 317 ∑= 2364  
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Bilaga A:2  

B-cell     
 Antal (st)  Tid (min)  
Buffert full 55 27,1% 869 38,6%
Buffert tom 77 37,9% 379 16,8%
Kolvstång av bockmaskin 2 1,0% 293 13,0%
Svets spårar ur (luftmotor) 1 0,5% 129 5,7% 
Underhåll / Service 5 2,5% 92 4,1% 
Justering fix. 1 26 12,8% 74 3,3% 
Scanner fungerar ej 15 7,4% 69 3,1% 
Mätning av svep  2 1,0% 57 2,5% 
Byte skivor och spetsar 2 1,0% 50 2,2% 
Samtal med PM, PK, PU, PL 4 2,0% 48 2,1% 
Justering fix. 2 1 0,5% 37 1,6% 
Möte 1 0,5% 37 1,6% 
Byte ventil sömsvets 1 0,5% 25 1,1% 
Reparatör kontroll av vatten 2 1,0% 21 0,9% 
Stopp robot 7 (vattenflöde) 1 0,5% 20 0,9% 
Byte lysrör i taket (elektriker) 1 0,5% 17 0,8% 
Justering fix. 3 2 1,0% 15 0,7% 
Fläkt robotskåp 1 0,5% 10 0,4% 
Etikett saknas 2 1,0% 4 0,2% 
Lyftbord bana position A 1 0,5% 2 0,1% 
Personlig tid 1 0,5% 2 0,1% 
     
Total produktions tid = 11642 minuter     ∑= 203 ∑= 2250  
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Bilaga A:3  

C-cell     
 Antal (st)  Tid (min)  
Kolvstång av i karusellen  3 4,8% 246 21,2%
Justering linjaler prov. Nya mattor 1 1,6% 240 20,7%
Problem med kedjetransportör 5 8,1% 111 9,6% 
Tappat matta 16 25,8% 94 8,1% 
Kontaktorbyte 2 3,2% 76 6,6% 
Säkring ugn 3 4,8% 47 4,1% 
Buffert tom 2 3,2% 43 3,7% 
Ugn i otakt  1 1,6% 42 3,6% 
Justering av givare mattbord  3 4,8% 41 3,5% 
Byte fjäder mattbord 1 i ugnen 1 1,6% 40 3,5% 
Fel läge på pallett i laddare 7 11,3% 37 3,2% 
Krångel tömning  1 1,6% 35 3,0% 
Kassering av mattor 5 8,1% 34 2,9% 
Mothåll mattpress löst 1 1,6% 30 2,6% 
Behållare fastnat i transport 4 6,5% 26 2,2% 
Pressmaskin mattor 4 6,5% 7 0,6% 
Operatörsfel 2 3,2% 5 0,4% 
Krångel pallbyte (fotocell) 1 1,6% 4 0,3% 
     
Total produktions tid = 11642 minuter     ∑= 62 ∑= 1158  
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Bilaga A:4  

Behållarline     
 Antal (st)  Tid (min)  
Buffert full 77 47,2% 501 44,5%
Buffert tom 33 20,2% 307 27,2%
Skivor/spetsar (slipning, byten & justering) 18 11,0% 98 8,7% 
Byte av coil 8 4,9% 59 5,2% 
Möte 1 0,6% 40 3,5% 
Justering station 30 (greppar fel) 2 1,2% 20 1,8% 
Uppstart 7 4,3% 19 1,7% 
Byte transformator 1 0,6% 13 1,2% 
Matarfel station 10 (plåt går snett) 2 1,2% 13 1,2% 
Service smörja 3 1,8% 10 0,9% 
Fel på behållare (behållare skrotas) 2 1,2% 8 0,7% 
Reparation sax 1 0,6% 8 0,7% 
Städning 1 0,6% 8 0,7% 
Byte av pall bakre gavel 3 1,8% 7 0,6% 
Svetsprov 2 1,2% 7 0,6% 
Byte av etikettrulle 1 0,6% 5 0,4% 
Läckage vattenkran 1 0,6% 4 0,4% 
     
Total produktions tid = 5846 minuter     ∑= 163 ∑= 1127  
     
Stödvagga     
 Antal (st)  Tid (min)  
Buffert tom 41 29,1% 338 36,0%
Buffert full 51 36,2% 274 29,1%
Spetsar (slipning, byten & justering) 27 19,1% 144 15,3%
Bord stannar ej i läge 4 2,8% 49 5,2% 
Möte 1 0,7% 40 4,3% 
Byte av pall 5 3,5% 21 2,2% 
Op saknas (stödvaggsmaskin) 3 2,1% 21 2,2% 
Punktsvets i fel läge 1 0,7% 20 2,1% 
Justering centrering ReC 1 0,7% 14 1,5% 
Uppstart 4 2,8% 7 0,7% 
Fixtur låser ej fjäderfästet 1 0,7% 6 0,6% 
Skrotning behållare 1 0,7% 3 0,3% 
Stopp ljusridå 1 0,7% 3 0,3% 
     
Total produktions tid = 5846 minuter     ∑= 141 ∑= 940  
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Bilaga A:5  

Skruvdragare 
 Antal (st)  Tid (min)  

Buffert tom 99 34,3% 1200 63,5%
Buffert full 71 24,6% 318 16,8%
Larm (skruvdragning) 81 28,0% 202 10,7%
Byte av pall bakre gavel komp. 26 9,0% 60 3,2% 
Möte 2 0,7% 52 2,8% 
Operatör saknas (ont om folk) 1 0,3% 16 0,8% 
Byte av låda slang och skruv 1 0,3% 13 0,7% 
Personlig tid 3 1,0% 11 0,6% 
Släpper ej ned behållare 1 0,3% 9 0,5% 
Reserv behållare 1 0,3% 4 0,2% 
Lyft på cylindrar på bandet 1 0,3% 2 0,1% 
Upplock 2 0,7% 2 0,1% 
     
Total produktions tid = 5846 minuter     ∑= 289 ∑= 1889  
     
Cylinderline     
 Antal (st)  Tid (min)  
Buffert full 78 34,1% 700 28,2%
Fredagsstädning 3 1,3% 606 24,4%
Byte av pall medbringare 43 18,8% 269 10,8%
Byte av pall valkar 20 8,7% 167 6,7% 
Uppstart 12 5,2% 123 5,0% 
Byte av coil 7 3,1% 105 4,2% 
Justering av program lasermätare 1 0,4% 102 4,1% 
Larm 28 12,2% 88 3,5% 
Stopp pga. Icke godkända medbringare 3 1,3% 85 3,4% 
Byte av pall bakre gavel 14 6,1% 70 2,8% 
Op saknas (vid syning) 4 1,7% 49 2,0% 
Byte av pall främre gavel 9 3,9% 43 1,7% 
Möte 1 0,4% 40 1,6% 
Personlig tid 3 1,3% 23 0,9% 
Fyllt på olja 1 0,4% 5 0,2% 
Slängt skräp 1 0,4% 5 0,2% 
Valk fastnat 1 0,4% 3 0,1% 
     
Total produktions tid = 5846 minuter     ∑= 229 ∑= 2483  
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Bilaga A:6  

Vigning cylinder - behållare 
 Antal (st)  Tid (min)  
Buffert tom 93 66,0% 601 68,4%
Buffert full 37 26,2% 170 19,3%
Möte 1 0,7% 40 4,6% 
Krångel med bana 2 1,4% 33 3,8% 
Upplärning 2 1,4% 16 1,8% 
Byte av pall remskiva 3 2,1% 12 1,4% 
Personlig tid 1 0,7% 3 0,3% 
Op in i fotocell (tappat behållare) 1 0,7% 2 0,2% 
Upplock 1 0,7% 2 0,2% 
     
Total produktions tid = 5846 minuter     ∑= 141 ∑= 879  
     
Motor     
 Antal (st)  Tid (min)  
Buffert tom 89 39,7% 590 50,0%
Buffert full 29 12,9% 216 18,3%
Slängt papp 60 26,8% 144 12,2%
Byte av pall motor 18 8,0% 61 5,2% 
Motorlyftdon trasigt 6 2,7% 52 4,4% 
Möte 1 0,4% 40 3,4% 
Upplärning 10 4,5% 29 2,5% 
Fel på rörmaskin  6 2,7% 23 2,0% 
Personlig tid 5 2,2% 23 2,0% 
     
Total produktions tid = 5846 minuter     ∑= 224 ∑= 1178  
     
Spännring-vikter     
 Antal (st)  Tid (min)  
Buffert tom 68 48,9% 408 56,1%
Byte av pall  37 26,6% 140 19,3%
Buffert full 14 10,1% 72 9,9% 
Möte 1 0,7% 40 5,5% 
Upplärning 5 3,6% 19 2,6% 
Personlig tid 4 2,9% 13 1,8% 
Upplock 5 3,6% 13 1,8% 
Krångel i listmaskin 1 0,7% 9 1,2% 
Påfyllning av list 2 1,4% 8 1,1% 
Slang fattades på circulationsstos 1 0,7% 3 0,4% 
Reparation 1 0,7% 2 0,3% 
     
Total produktions tid = 5846 minuter     ∑= 139 ∑= 727  
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Bilaga A:7  

Vigning cylinderbehållare-hölje    
 Antal (st)  Tid (min)  
Buffert tom (behållare) 60 60,6% 374 63,4%
Buffert full 22 22,2% 108 18,3%
Möte 1 1,0% 40 6,8% 
Personlig tid 2 2,0% 12 2,0% 
Upplärning 3 3,0% 10 1,7% 
Stopp i hissen 2 2,0% 9 1,5% 
Bana trasslar 1 1,0% 8 1,4% 
Buffert tom (hölje) 2 2,0% 8 1,4% 
Hölje tajt avstånd 1 1,0% 7 1,2% 
Haveri (vridbord) 1 1,0% 6 1,0% 
Byte av låda kolvstång 2 2,0% 3 0,5% 
Upplock 1 1,0% 3 0,5% 
Skruv saknas i vaggan 1 1,0% 2 0,3% 
     
Total produktions tid = 5846 minuter     ∑= 99 ∑= 590  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Förbättring av tillgänglighet i robot-disk och cylinder- behållarline 
 
 

Bilaga B:1  

Bilaga B Beräkningar raster robot-disk 
   Frukost Frukost Rast Rast Lunch Lunch Rast Rast Slut Diff.
 Datum Startar start  slut start  slut start  slut start  slut /dag tot. 
A-cell 27-jan 06:48 08:39 09:00 11:00 11:12 12:25 13:01 14:33 14:43 15:41  
B-cell 27-jan 06:48 08:40 09:00 11:00 11:12 12:25 13:00 14:30 14:43 15:41  
Diff. A-cell   8 1 0 0 2 0 1 -3 3 1 13
Diff. B-cell   8 0 0 0 2 0 0 0 3 1 14
A-cell 28-jan 06:47 08:40 09:00 11:00 11:13 12:25 13:00 14:31 14:38 15:42  
B-cell 28-jan 06:47 08:40 09:00 11:00 11:13 12:25 13:01 14:32 14:38 15:42  
Diff. A-cell   7 0 0 0 3 0 0 -1 -2 0 7
Diff. B-cell   7 0 0 0 3 0 1 -2 -2 0 7
A-cell 29-jan 06:50 08:40 09:02 11:00 11:17 12:25 13:01 14:30 14:45 15:42  
B-cell 29-jan 06:50 08:40 09:03 11:00 11:17 12:25 13:00 14:30 14:45 15:42  
Diff. A-cell   10 0 2 0 7 0 1 0 5 0 25
Diff. B-cell   10 0 3 0 7 0 0 0 5 0 25
A-cell 30-jan 06:50 08:41 09:01 11:00 11:10 12:25 13:00 00:00 00:00 15:42  
B-cell 30-jan 06:50 08:41 09:01 11:00 11:10 12:25 13:00 00:00 00:00 15:42  
Diff. A-cell   10 -1 1 0 0 0 0 0 -10 0 0
Diff. B-cell   10 -1 1 0 0 0 0 0 -10 0 0
A-cell 02-feb 06:40 08:38 09:00 11:00 11:14 12:25 13:00 14:33 14:48 15:42  
B-cell 02-feb 06:40 08:40 09:00 11:00 11:16 12:25 13:00 14:31 14:48 15:42  
Diff. A-cell   0 2 0 0 4 0 0 -3 8 0 11
Diff. B-cell   0 0 0 0 6 0 0 -1 8 0 13
A-cell 03-feb 06:40 08:40 09:00 11:00 11:12 12:25 13:07 14:30 14:40 15:42  
B-cell 03-feb 06:40 08:40 09:00 11:00 11:12 12:25 13:07 14:30 14:40 15:42  
Diff. A-cell   0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 9
Diff. B-cell   0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 9
A-cell 04-feb 06:45 08:39 09:00 11:00 11:14 12:26 13:00 14:31 14:41 15:38  
B-cell 04-feb 06:45 08:40 09:00 11:00 11:14 12:27 13:00 14:32 14:41 15:40  
Diff. A-cell   5 1 0 0 4 -1 0 -1 1 4 13
Diff. B-cell   5 0 0 0 4 -2 0 -2 1 2 8
A-cell 05-feb 06:47 08:40 09:00 11:00 11:13 12:25 13:00 14:30 14:42 15:40  
B-cell 05-feb 06:47 08:39 09:00 11:00 11:12 12:25 13:00 14:30 14:43 15:40  
Diff. A-cell   7 0 0 0 3 0 0 0 2 2 14
Diff. B-cell   7 1 0 0 2 0 0 0 3 2 15
A-cell 06-feb 06:48 08:40 09:02 11:00 11:13 12:25 13:00 14:32 14:44 15:38  
B-cell 06-feb 06:48 08:40 09:02 11:00 11:14 12:25 13:01 14:32 14:43 15:38  
Diff. A-cell   8 0 2 0 3 0 0 -2 4 4 19
Diff. B-cell   8 0 2 0 4 0 1 -2 3 4 20
Summa: A-cell 111min  Genomsnitt A-cell 12,3min 
Summa: B-cell 111min  Genomsnitt B-cell 12,3min 
Detta medför en förlust på ca 11 stycken behållare /dag i genomsnitt  
 06:40Start för dagen 

08:40 09:00Frukost rast 
11:00 11:10Rast  
12:25 13:00Lunch 
14:30 14:40Rast  
15:42 Slut för dagen 
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Bilaga C:1  

Bilaga C Beräkningar två-skift 
        
A-cell 1min 5sek. 1,08 i hundradelar Behov   
B-cel 1min 6sek. 1,10 i hundradelar 650 st /dag 
C-cell 1min 7sek. 1,12 i hundradelar 3250 st /vecka 
(enligt egen klockning av stationerna)      
C-cell är styrande       
Beräkningar utförda efter tidigare framtagen cykeltid på 1,07cmin   
 Per dag Per vecka    
1:a skiftet 7,78h 38,92h i hundradelar (Arbetstiderna är ifrån  
  (7h 47min) (38h 55min)  PD Lars-Inge Larsson:s
  467min 2335min  lathund arbetstider) 
2:a skiftet 8,52h 34,07h i hundradelar   
  (8h 31min) (34h 4min)    
  511min 2044min    
Totalt 16,3h 72,99h i hundradelar   
  (16h 18min) (72h 59min)    
  978min 4379min    
(Tiderna är effektiv arbetstid då raster är borträknade)     
Beläggningsgrad        

100% Mån-Tor   914 st /dag   
100% Fre  436 st /dag   

           
100% Mån-Fre   4093 st /vecka   
90% Mån-Tor   823 st /dag   
90% Fre  393 st /dag   

           
90% Mån-Fre   3683 st /vecka   
80% Mån-Tor   731 st /dag   
80% Fre  349 st /dag   

           
80% Mån-Fre   3274 st /vecka   

        
Med 90% utnyttjande grad skulle behovet uppfyllas.     
Överproduktionen måndag till torsdag täcker upp fredagens behov    
        
        
Med 80% utnyttjande grad skulle behovet uppfyllas.     
Överproduktionen måndag till torsdag täcker upp fredagens behov    
        
        
Anläggningen kan som bäst producera 28 stycken enheter i halvtimmen   
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Bilaga D Unigripper      

 
UniGripper Standard Module System "SMS" 
Serie 400-2 
Data se nedan. 
Standardutförande med ejektorer och reverserings- funktion. 
Fästhål:  8st M8 

  
UniGripper Standard Module System "SMS" 
Serie 1200-2 
Data se nedan. 
Utrustad med flytande fäste och alu-profilram. 
 

UniGripper SMS, med snabb leverans,  direkt 
från lager. 

Specifikationer 
och data for 
UniGripper 
Standard 
Module 
System-SMS. 
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Serie 400-1  
Bredd 
120mm 
 
Längd 
400mm 
 
Höjd 
107mm 
 
Vikt 
4,5kg 
 
Ejektor 
LP60-90R 
 
Luftförbrukning 
210-315Nl/min 
 
Reversering 
Ja 
 

 
Monteringshål M8 
4st 
 
ScrewOn-System 
Ja 
 
Gripgummi 
20mm 
 
Sughål 
12/15/20mm 
 
Antal sughål 
52 eller 114st 
 
Vakuumklocka 
Ja 
 
Material 
Elox. Alu. 
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Serie 400-2  
Bredd 
240mm 
 
Längd 
400mm 
 
Höjd 
107mm 
 
Vikt 
9kg 
 
Ejektor 
LP60-90R 
 
Luftförbrukning 
410-630Nl/min 
 
Reversering 
Ja 
 

 
Monteringshål M8 
16st 
 
ScrewOnSystem 
Ja 
 
Gripgummi 
20mm 
 
Sughål 
12/15/20mm 
 
Antal sughål 
104 eller 228st 
 
Vakuumklocka 
Ja 
 
Material 
Elox. Alu 
 

 
 

 

 

Serie 600-1  
Bredd 
120mm 
 
Längd 
600mm 
 
Höjd 
107mm 
 
Vikt 
5,5kg 
 
Ejektor 
LP90-120R 
 
Luftförbrukning 
315-420Nl/min 
 
Reversering 
Ja 
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Monteringshål M8 
8st 
 
ScrewOn-System 
Ja 
 
Gripgummi 
20mm 
 
Sughål 
12/15/20mm 
 
Antal sughål 
76 eller 174st 
 
Vakuumklocka 
Ja 
 
Material 
Elox. Alu. 
 

 
 

 

 

Serie 600-2  
Bredd 
240mm 
 
Längd 
600mm 
 
Höjd 
107mm 
 
Vikt 
11kg 
 
Ejektor 
LP90-120R 
 
Luftförbrukning 
630-840Nl/min 
 
Reversering 
Ja 
 

 
Monteringshål M8 
16st 
 
ScrewOn-System 
Ja 
 
Gripgummi 
20mm 
 
Sughål 
12/15/20mm 
 
Antal sughål 
152 eller 348st 
 
Vakuumklocka 
Ja 
 
Material 
Elox. Alu. 
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Bredd 
120mm 
 
Längd 
800mm 
 
Höjd 
107mm 
 
Vikt 
9kg 
 
Ejektor 
LP90-120R 
 
Luftförbrukning 
420-630Nl/min 
 
Reversering 
Ja 
 

 
Monteringshål M8 
8st 
 
ScrewOn-System 
Ja 
 
Gripgummi 
20mm 
 
Sughål 
12/15/20mm 
 
Antal sughål 
100 eller 234st 
 
Vakuumklocka 
Ja 
 
Material 
Elox. Alu. 
 

 
 

 

 

Serie 800-2  
Bredd 
240mm 
 
Längd 
800mm 
 
Höjd 
107mm 
 
Vikt 
18kg 
 
Ejektor 
LP90-120R 
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Luftförbrukning 
840-1260Nl/min 
 
Reversering 
Ja 
 

 
Monteringshål M8 
16st 
 
ScrewOn-System 
Ja 
 
Gripgummi 
20mm 
 
Sughål 
12/15/20mm 
 
Antal sughål 
200 eller 468st 
 
Vakuumklocka 
Ja 
 
Material 
Elox. Alu. 
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Bilaga E Rotech 

ROTECH TOOLING SWEDEN      

 
 

ELECTRODE TIP-DRESSER R1A 
 

 
 

Dressing electrodes with R1A 
 

Reconditioning with tip-dresser R1A is a quick, easy and accurate method of 
dressing worn electrodes. Downtime is virtually eliminated because the 

electrode is automatically dressed within cycle time, in seconds, with precision, 
thus retaining a perfectly shaped tip for producing uniform welds. Furthermore, 

a properly shaped electrode tip reduces consumption during the welding 
process and greatly extends electrode life. 

 
            Specifications 

 
 Motor  air motor 
 Air pressure  5 bar 
 Air consumption 13 l/s 
 Electrode pressure 2,000 N 
 Rotation speed 100 rpm 

 
 

 
   A wide range of different cutter holders and other accessories 
available    

 
CUTTER HOLDER WITH BLADE 
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All Rotech tip dressers are based on the same cutter holder with 
standard cutter blade for a wide range of electrodes. 
 
The tip dressing configuration is similar to that of a pencil-sharpener 
utilizing an easily changeable standard carbide blade. 

 

 
  

Replacement blades for all standard electrode configurations are easily 
available at very reasonable cost. 

 
Cutter holders has either 900 or 1200 truncated cone 

 

 
 

Combination of electrode tip diameters can be chosen freely. For 
example 

A. 6 mm on both upper and lower electrode 
B. 8 mm on upper and 6 mm on lower 
C. 4 mm on upper and 7 mm on lower 
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R1A-M 

Manual tip-dresser. 
Hand hold and started by pressing 
handle (at rear end of tip-dresser) 

 

 
 

R1A-A 
Autimatic tip-dresser 

Tip-dresser operated by separate pneumatic valve. 
Tip-dresser head equipped with support plate 

to bolt it in fixed position. 
 
 

 
 
 

R1A-A with suspension unit U1                  Standard stand 
      Flexible support          Adjustable to required posiotion 
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    Examples of cutter holders 
 

 
 

 
          Standard cutter holder 

 

 
         Double blade cutter holder 
 

            Many other types of cutter holders available 
 

ROTECH TOOLING SWEDEN      
Box 1072 / S-430 90 ÖCKERÖ / Sweden 
tel. +46-31-969690  www.rotech.se 
 
 


