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Sammanfattning
Målet med examensarbetet var att skapa ett verktyg för insamling av erfarenhetsdata för
produktutvecklingsprocessen. Den skall vara användbar för att bidra till ett systematiskt
arbetssätt för produktionsanpassad konstruktion på Volvo Aero Corporation. Det skapade
verktyget för insamlande av erfarenhetsdata skall bidra till att produktivitet och
producerbarhet kan förbättras på kommande koncept och konstruktioner. En förstudie har
genomförts på företaget under hösten 2010 vilket ligger till grund för det beskrivna
problemet i examensarbetet.
Arbetet avgränsades till att utveckla en struktur för hur metod och erfarenhet skall
struktureras och en testversion av verktyget togs fram för utvärdering. Efter samråd med
den handledande Verksamhetsutvecklingsgruppen, VU-gruppen, från avdelning 9931
Projekt-, Koncept- och Tillverkningsledning, beslutades att examensarbetet skulle
avgränsas ytterligare till insamling av diametermått på komponenten Diffuser Case på
Volvo Aero. Under arbetets gång har återkommande möten veckovis infunnit sig med den
utvalda VU-gruppen där också chefen från avdelningen och handledaren från företaget
medverkat. Utgångspunkten för verktygets skapande var nuvarande produktion och dess
information som finns att tillhandahålla.
Det Design for Manufacturing-verktyg som skapats i Microsoft Excel samlar information
från flera olika system och källor på Volvo Aero och presenterar denna information på ett
pedagogiskt vis. Verktygets struktur har genom samråd med utvald VU-grupp tagits fram
och de 35 kolumner som finns att fylla på med information är indelade i tre olika grupper
för att erhålla ett systematiskt och pedagogiskt upplägg: basfakta, duglighet och kostnad
samt bearbetningstid. Genom denna indelning erhålls en stigande detaljeringsgrad från
vänster till höger i verktyget som ett medel för användaren att skapa ett tydligt och
strukturerat arbetsätt. Kunskap, information och data som insamlas representerar uppgifter
om kravnummer företaget serieproducerar idag. Verktyget skall med tiden fyllas på med
fler uppgifter från strategiskt utvalda komponenter vilka stämmer överens med den
inriktning företaget valt att gå i utvecklingen av nya komponenter.
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Summary
The purpose of the Bachelor’s Thesis was to create a tool for the gathering of experience
data for the product development process. It should contribute to a systematic operation
approach at Volvo Aero Corporation. It should also contribute to improve productivity
and producibility on future concepts. The problem described in the Bachelor’s Thesis is
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Förord
Detta examensarbete är utfört på Volvo Aero Corporation under tio veckor i början på
vårterminen 2011 och omfattar 15 hp på C-nivå. Examensarbetet har genomförts med stöd
från Verksamhetsutvecklingsgruppen från avdelning 9931, Projekt-, Koncept- och
Tillverkningsledning samt handledare på företaget.
Arbetet har utförts gemensamt och den enda fördelning av arbete som förekommit under
tiden för examensarbetet har varit att Malin lagt ned mer tid på designen och
programmeringen av DFM-verktyget och Peter arbetat mer med informationsinsamlingen
från de olika systemen på Volvo Aero Corporation.
Detta examensarbete har gett oss insikt i vad för slags roller vi tar i ett projekt, vilket vi
kommer ha nytta av i framtida arbete. Peter Albertson skulle kallas ”Resursfixaren” enligt
Eklund (2002) som enligt beskrivningen är utåtvänd, kommunicerar och tar kontakt men
tappar lätt sugen efter ett tag. Malin Kämpe skulle enligt samma lista kallas ”Den kreative”
som enligt beskrivningen är kreativ, finner egna vägar och löser svåra problem men ofta
bortser från den praktiska verkligheten och blir förälskad i sina egna idéer.
Vi vill tacka vår handledare, Johan Vallhagen, och vår chef på avdelningen 9931, Stefan
Andreasson, för all handledning vi fått i examensarbetet. Samtidigt vill vi också tacka
Verksamhetsutvecklingsgruppen som fungerat som en styrgrupp för examensarbetet,
innehållande Patrik Svantesson, Håkan Jakobsson och Anders Jansson.

Trollhättan, Mars 2011
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Nomenklatur
DFM

Design For Manufacturing

FETT

First Engine To Test, första utvecklingshårdvaran som
levereras till kund.

GAP

Affärsmodell som visar gapet mellan nuläget och ett framtida
önskvärt läge för det som undersöks.

GDP

Global Development Process

Interface

Kontaktpunkt/ytor mellan två detaljer, kan både vara mot
extern och intern kund.

KPS

Kontroll Process Styrning

Kravnummer

Identifikationsnummer för krav satta på färdigritning.

LLI

Long Lead Items, kritiska komponenter, fixturer och verktyg
m.m., med lång ledtid.

NC

Numerical Control

PAP

Project Assurance Plan

PU-projekt

Produktutvecklingsprojekt

Utvecklingshårdvara

Detaljer som levereras till kund, ej serietillverkade.

UTG

Undre toleransgräns

ÖTG

Övre toleransgräns
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1 Inledning
Detta kapitel beskriver företaget examensarbetet utspelat sig på samt innehåller det en
formulering av problembeskrivning, mål och gjorda angränsningar.

1.1 Företagsbeskrivning
Volvo Aero Corporation är ett av sex dotterbolag till koncernen Volvo AB, där de
resterande är: Volvo Lastvagnar, Volvo Penta, Volvo Bussar, Volvo
Anläggningsmaskinger samt Financial Services [1].
Volvo Aero har fokus på lättviktsteknologi och tillverkar med hög precision komponenter
till flygplansmotorer och rymdraketer. Företaget specialiserar sig på roterande delar,
komplexa strukturer och motorhus. Motorprogrammen utförs tillsammans med ledande
partners inom flygindustrin så som Rolls Royce, Pratt & Whitney och General Electrics[1].
Det finns också ett samarbete, i huvudsak inom rymdindustrin, med partnern Snecma.
Volvo Aero har omkring 3000 medarbetare varav ca 2500 är placerade i Trollhättan [2].
Avdelningsinformation
Den avdelning examensarbetet utförts på är Projekt-, Koncept- och Tillverkningsledning
9931. Denna avdelning består av tre olika kompetensprofiler: Projektledare,
Konceptutvecklare och Tillverkningsledare [2]. Projektledarna medverkar i
produktutvecklingsprojekt och interna förbättringsprojekt initierade av tillverkningsorganisationen. Konceptutvecklarna arbetar främst i tidiga faser i produktutvecklingsprojekt och har som uppgift att göra koncepten robusta och producerbara.
Tillverkningsledarna deltar i både tidiga och sena faser i produktutvecklingsprojekt och
har som uppgift att förbereda produktion för uppstart av tillverkning för valt koncept.
Tillverkningsledarna medverkar också aktivt i olika förbättringsaktiviteter på företaget.
Verksamhetsutveckling
Verksamhetsutveckling (VU) är ett strukturerat arbetssätt [2] för att ta fram
förbättringsmöjligheter på företaget och är något som Volvo Aero arbetar aktivt med. VU
gör verksamheten mer effektiv utan att suboptimering sker och den styrs enligt direktiv
från verksamhetsplanen för företaget. VU innehåller direktiv för hur både uppstart och
pågående arbete skall utföras och är en standardiserad metod, gemensam för hela Volvo
Group. Målsättningen med VU-arbete är att alla medarbetare skall vara delaktiga i
utvecklingsarbetet och skall därmed finnas på alla nivåer i företaget. VU-grupper arbetar
alla efter ett gemensamt mål som Volvos ledningsgrupp sätter upp. Det är upp till varje
funktion att arbeta mot målet på bästa sätt efter ett godkännande på handlingar från
ledningen. Målet bryts ned i handlingsplaner och en grupp utses att arbeta aktivt enligt
denna.
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1.2 Bakgrund och problembeskrivning
En förstudie har genomförts på Volvo Aero under hösten 2010. Detta arbete har haft som
syfte att kartlägga hur producerbarhetsarbete bedrivs på Volvo Aero. Inriktningen har
varit att kartlägga GAP och möjligheter till förbättringar i processer, roller och ansvar
samt ge förslag på metoder och verktyg som kan behövas. Utifrån denna har
problembeskrivningen för examensarbetet definierats.
Enligt förstudien verkar det tas otillräcklig hänsyn till producerbarhet i tidiga projektfaser,
där största delen av produkten definieras och fastställs. Stort fokus läggs på att leverera
utvecklingshårdvaran och uppfylla den tekniska kravbilden. Serietillverkningen och
kostnaden i samband med denna ses som något ”att ta hand om senare”.
Resultatet från förstudien har bland annat visat att:
1. Projekt på Volvo Aero drivs idag enligt Global Development Process (GDP) [2].
GDP:n beskriver leverabler och arbetssätt i projektet, den börjar med en
förstudiefas och avslutas med en uppföljandefas. Faserna däremellan startas och
avslutas med checklistor och kravställningar som projekten måste uppfylla innan
de får passera grind. Som checklistorna är utformade idag verkar de inte ställa
tillräckligt tydliga krav på producerbarhet, se Kapitel 2.2.1.
2. Kommunikationen mellan designorganisationen och tillverkningsorganisationen
verkar idag bristfällig och individberoende, se Kapitel 2.2.3. Det verkar finnas en
ostyrd och en till tider mycket otydlig dialog mellan bland andra
konceptutvecklare, konstruktionsledare, design- och tillverkningsledare. Det har
även framkommit att det saknas en tydlig och gemensam definition av Design for
Manufacturing (DFM) och producerbarhet inom företaget. se Kapitel 2.2.5.
3. Det saknas systematiska metoder och verktyg som kan användas för att analysera
och ta fram underlag för beslut med mera om vilka koncept och konstruktioner
som är bra från tillverkningssynpunkt, se Kapitel 2.2.1. Erfarenhet och kompetens
är också varierande mellan olika personer vilket påverkar hur arbetet och
bedömningar görs från fall till fall, se Kapitel 2.2.2.
Läsaren hänvisas till Kapitel 2 för en fördjupad problembeskrivning, baserad på den
förstudie som utförts under hösten 2010.
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1.3 Mål
Förstudien har identifierat många olika behov av förbättringar i produktutvecklingsarbetet. Det som identifierats som bland det största och med god möjlighet att göra en
nytta i närtid, är en metod som kan användas för att ta fram tillverkningskostnader på nya
komponenter. Metoden ska baseras på erfarenhetsdata från nuvarande tillverkning av
typiska operationer. Den ska klara att hantera olika krav på produktegenskaper. Den skall
kunna påvisa en eventuell påverkan vid till exempel toleranssättning som påverkar val av
metoder som måste användas för att uppfylla kravbilden.
Uppgiften är att göra denna erfarenhetsbank användbar för att bidra till ett systematiskt
arbetssätt. Erfarenhetsbanken ska bidra till att produktivitet och producerbarhet kan
förbättras på kommande koncept och konstruktioner, samt påvisa fördelar med detta.

1.4 Avgränsningar
Projektet avgränsas till att i första hand utveckla en stuktur för hur metod och erfarenhet
ska struktureras, samt göra ett utkast på verktyg för utvärdering. Verktyget skall göras på
en väldefinierad och avgränsad komponent. I samråd med en VU-grupp har det beslutats
att examensarbetet skall avgränsa sig till diametermått på komponenten Diffuser Case,
sista bearbetningen till färdigmått i form av svarvning.
Utgångspunkten är nuvarande produktion och dess information som finns att
tillhandahålla. Eventuella nya och framtida metoder som är under utveckling ingår inte i
examensarbetet.
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2 Fördjupning av problembeskrivning
Kapitlet redovisar den förstudie vilken genomförts under hösten 2010 på Volvo Aero
Corporation. Avsnittet 2.1 är baserad på uppgifter från Volvo Aeros intranät.

2.1 Förklaring av Global Development Process
Något som använts som grund för förstudien är den så kallade Global Development
Process. Utformningen på arbetsprocessen har utvecklats sen den infördes år 2004 och
alltmer hänsyn har tagits till producerbarhetsområden i uppdateringarna. GDP är den
arbetsprocess Volvo Aero använder i produktutvecklingsprojekt och en schematisk bild av
denna kan ses i Figur 1.

Figur 1. En beskrivning av arbetsprocessen Global Development Process, med dess olika faser och
grindar.

Processen är uppbyggd på ett sådant sätt att den är indelad i ett antal faser; ”pre-study”,
”concept study”, ”detailed development”, ”final development”, ”industrialisation” och
”follow-up”. Ett verktyg till GDP som används genom hela utvecklingsprojektet är
Project Assurance Plan, PAP. PAP är en lista över vad som skall göras innan varje grind,
D-G8, se bild ovan, aktiviteter som skall vara avslutade innan projektet går in i nästa fas. I
PAP kan det mesta angående projektet läsas, till exempel vad man gjort i tidigare faser i
projektet, vilka planer som skall göras, vilken aktivitet som ska göras och vilka kriterier
som skall uppnås för att projektet skall gå vidare till nästa fas. GDP beskriver hur de
aktiviteter, framtagna i PAP, skall utföras och enligt vilken process detta ska ske.
Faserna fram till grind 6 är de som är mest avgörande för producerbarhet, därför har en
analys endast gjorts till och med denna grind. Här nedan beskrivs de fyra första faserna i
GDP.
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Pre-study - Fas 1
Syftet med fasen är att ta fram ett underlag för att kunna starta ett utvecklingsarbete samt
att genomföra tekniska och affärsmässiga genomförbarhetsstudier. Under denna fas skall
funktionskraven vara identifierade, direktiv och utvecklingsplan utformade och en
marknadsundersökning genomförd. En definition av projektets omfattning skall göras
under fasen genom att etablera projektförkunskaper, utvecklingskrav och alternativa
lösningar.
Concept study - Fas 2
Under denna fas skall utveckling, utvärdering och val av koncept ske baserat på de
produktkrav som fastställts från funktionskraven. Risker identifieras och kriterier för
konceptval väljs. Ett slutligt konceptförslag skall tas fram, det skall motiveras samt påvisas
att det är genomförbart.
Detailed Development - Fas 3
Under fasen skall interface mot kringliggande system frysas, en preliminär definition av
detaljen skall tas fram och kritiska leverantörer väljas. En verifiering av de krav som är
kritiskt avgörande för interfacen skall göras och det skall väljas leverantörer för detaljer
med lång ledtid, kritiska tjänster och kritiska teknologier. Projektet skall under fasen nå en
mognadsgrad som gör det möjligt att frisläppa konstruktionsdefinitionen samt att
tillverkningskvalificeringen förbereds. En kontroll av produkten utförs för att visa att den
kommer möta alla krav.
Final Development - Fas 4
Tillverkningsdefinitionen färdigställs i denna fas och det genomförs en kvalificering av
tillverkningsmetoder. Syftet är alltså att slutföra produktverifieringen och kvalificera
tillverkningen. Den industriella strukturen skall vara bekräftad och alla verktyg och fixturer
skall vara beställda. Projektet skall visa att konstruktionslösningen är industriell, det vill
säga att den kan tillverkas med bibehållna egenskaper för utvecklingshårdvaran.
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2.2 Problemområden enligt förstudie på Volvo Aero
Förstudien innehåller diskussioner och egna reflektioner baserat på studier av bland annat
projektdirektiv, mötesprotokoll, uppföljningsdokument på kostnader och slutrapporter
gjorda under förstudien. Det är även baserat på ett 40-tal intervjuer med bland annat
Tillverkningsledare, Chefsingenjörer, Konceptutvecklare och Designledare på Volvo Aero
och ligger till grund för problembeskrivningen i Kapitel 1.2.
2.2.1 Global Development Process
GDP är, som tidigare nämnt, uppdelad i ett antal olika faser med grindar som avslut. I
grindarna finns checklistor med kravställningar som måste ha blivit uppfyllda innan
projektet kan passera till nästa fas. Ofta är det först när projekt börjar närma sig grind som
det börjar kontrolleras i GDP och Project Assurance Plan (PAP) om tillverkningsrelaterade kriterier där uppfyllts. Varför det i många projekt arbetas så ostrukturerat kan
bero på att tydligheten av metoder och processer för att uppfylla dessa kriterier generellt
är otydliga. Detta försvårar projektets arbetsgång samt styrgruppens granskning vid
grindgenomgångarna. Tillverkningsorganisationen behöver idag medarbetare som arbetar
aktivt med att fylla i gapen i GDP, metoder och processer behöver beskrivas för att
underlätta ett strukturerat arbetssätt för framtagning av produktionsanpassad
konstruktion. Eventuellt kan dessa medarbetare arbeta utanför systemet, alltså inte arbeta
aktivt i projekt, parallellt med denna uppgift.
Det är ofta så att även om projekten inte uppfyllt de krav som ställts vid grind släpps
projektet vidare, då endast med en enklare åtgärdsplan. Detta inträffar på grund av att det
i princip är leveransen av First Engine To Test (FETT) som styr framfarten av projektet,
leveransdatumet är satt och det krävs avsevärt många ouppfyllda kriterier för att detta
datum skall bli uppskjutet. Aktiviteter berörande industrialisering och serieproduktion av
komponenten ses idag ofta som något ”att ta hand om senare”. Utvecklingen av
komponenten tar för det mesta mer tid än utsatt enligt GDP vilket gör att den
efterföljande fasen blir mer och mer hoptryckt och mindre tid kan läggas på
producerbarhetsaspekter. Ett sätt att förhindra att utvecklingsfasen tar längre tid än den
ska enligt GDP, skulle vara om det fanns samlad dokumentation där erfarenhet från
tidigare projekt fanns nedtecknade, för styrgruppen i nybildade utvecklingsprojekt att ta
lärdom av. På så sätt skulle det undvikas att göra om samma misstag som gjorts i tidigare
projekt.
Tillverkningen är med tillräckligt tidigt i processen, men enligt intervjuer får de inte alltid
tillräckligt med respons och respekt för de synpunkter och ändringar som läggs fram.
Detta kan bero på att rollbeskrivningarna och ansvar inte är tillräckligt tydligt specificerade
och att synpunkter och ändringar inte kan stärkas av något godkänt dokument från
tillverkningen. Ett sådant dokument borde tas fram och innehålla exempelvis en
beskrivning av vad olika konstruktionsförslag får för påverkan på producerbarhet och
kostnad. Detta dokument skulle i princip bygga på en erfarenhetsbank och för att
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möjliggöra en framtagning av detta måste resurser avsättas. Uppbyggnaden av dokumentet
skulle kunna bestå av nedtecknad erfarenhet från medarbetare och data från Kontroll
Process Styrning (KPS).
2.2.2 Interfacesignering
Interface i detta fall avser en yta på en detalj som kommer i kontakt med en yta på
angrännsande detalj. Flertalet krav sätts från båda parter, kund och Volvo Aero, på
interfacen och dessa gemensamma krav är något som parterna får komma överens om
under en så kallad interfacesigneringsprocess.
Under interfacesigneringsprocessen tas beslut som i många fall ligger till grund för
detaljens producerbarhet, detta eftersom stora delar av designen bestäms under denna fas.
Interfacesigneringsdokumenten behandlas i många fall som presentationer i form av
PowerPoints eller Word-dokument. Om de istället behandlas som ritningar skulle arbetet
bli mer styrt och detaljerat.
Systematiken i interfacesigneringsprocessen är idag bristfällig. För många är det oklart vem
och vad det är som ska signeras. Personen som skriver på interfacedokumenten har
mandat för detta, dock är denna process personberoende. Inte heller används något
dokument för vad som skall tagits hänsyn till i fråga om exempelvis producerbarhet. En
förbättring kunde vara ifall interfacesigneraren hade en styrd process att följa och om
personen i fråga hade ett dokment där det stod vad som skall tagits hänsyn till under
processen.
Något annat som kan påverka producerbarheten positivt vore om interfacedokumenten
cirkulerade i tillverkningen, mellan exempelvis konceptutvecklare och tillverkningsledare,
innan de skrivs på. På så sätt kan kommentarer rörande producerbarhet lyftas fram innan
interface fryses. Idag fryses interfacen utan att acceptans fåtts på alla interface från berörda
parter. Acceptans från alla berörda parter får inte resultera i längre ledtid, även om så vore
fallet skulle detta långsiktigt sett kunna gynna serieproduktionens ledtid.
Under arbetsprocessen ”Design and Manufacturing Solutions” i GDP finns inte
interfaceprocessen med. En bidragande faktor till att öka producerbarheten av detaljen
kan vara att definiera interfacesigneringen som en geometrisk definition. På så sätt tas
interfacesigneringen med i processen ”ta fram produktdefinition” i GDP där den
genomgår en granskning av bland annat tillverkningsledaren. Att ha en plats på
interfacedokumenten för produktion att signera, alternativt bifogat dokument för dem att
signera, kan också eventuellt lösa delar av problemet med producerbarhet eftersom detta
skulle tvinga fram en kommunikation mellan parterna designorganisationen och
tillverkningsorganisationen. Denna kommunikation är idag ofta bristfällig.

8

Design for Manufacturing
- för produktionsanpassad konstruktion på Volvo Aero
2.2.3 Kommunikation och Dokumentation
Kommunikation och dokumentation mellan parterna designorganisation och
tillverkningsorganisation är otydlig i vissa fall. Information och idéer kommer inte alltid ut
till andra projekt och avdelningar. En av de saker som bland andra tillverkningsledare och
konceptutvecklare i dagsläget vill är att ha konfigurationsstyrd data och att hitta ett sätt
som visar om data är fastställd eller inte. Det finns idag ingen process som beskriver hur
man behandlar dessa data. Om datan var konfigurationsstyrd skulle ändringar kunna
upptäckas i ett tidigare skede. Det borde inte vara upp till tillverkningsledarna att leta
igenom ritningar efter ändringar, det borde istället kommuniceras eller dokumenteras
tydligare mellan parterna där ändringar tas upp och där konsekvenser analyseras. Vid sena
ändringar, vare sig de är förmedlade eller ej, är dock tillverkningsorganisationen ofta
bristfällig på att förklara vad konsekvenserna blir, exempelvis ökad kostnad och längre
ledtid för komponenten.
En del av det arbete som idag görs i projekten är att undersöka koncept och metodval och
se om de är möjliga att implementera eller ej. Många av koncepten och metodvalen som
inte går att implementera dokumenteras otillräckligt. Detta gör att mycket arbete som
redan gjorts görs om i nya produktutvecklingsprojekt. Skulle arbetet dokumenteras
tydligare kunde detta resultera i att nya projekt undviker upprepning av samma misstag
och produktutvecklingsfasen skulle förkortas.
2.2.4 Ritningsframtagning
Vid ritningsframtagandet på Volvo Aero skall man arbeta enligt processen ”Sammanställ
Geometrisk definition” i GDP. En av aktiviteterna i denna process är att motivera de
egenskapskrav som sätts. Dessa motiveringar är idag ofta sporadiska vilket påverkar
producerbarheten. En av anledningarna till att motiveringar saknas kan vara att toleranser
ärvs från tidigare projekt. Detta kan resultera i producerbarhetsproblem som exempelvis
att tillverkningen får problem med för snäva toleransvidder och därigenom får
återkommande avvikelser. Det kan även resultera i att toleransvidden i fråga inte är något
problem från tillverkningens sida ur avvikelsesynpunkt, men en större toleransvidd kunde
ha minskat bland annat maskintid och ledtid, på så vis sänkt produktkostnaden.
Tillverkningsorganisationen i utvecklingsprojekt ger endast feedback på krav som
tillverkas med hög svårighetsgrad. Ett sätt att lösa många av dessa problem skulle vara om
avdelningen med projektledare, konceptutvecklare och tillvekningsledare tog fram en
erfarenhetsbank. Denna bank skulle exempelvis vara ett stöd för framtagning av
tillverkningskostnader på nya komponenter. Erfarenhetsbanken skulle kunna baseras på
anställdas erfarenhet från nuvarande tillverkning av komponenter och data i form av vad
maskiner och verktyg klarar av kapabilitets-, åtkomst- och toleransmässigt. Hittills har det
inte funnits tillräckligt med resurser eller tillräckligt hög prioritet på problemet för att
kunna genomföra någon större förändring.
Konstruktion börjar göra detaljritningar och färdigritning när projektet har motiverat val
av koncept och när interfacen är låsta. Innan frisläppning av färdigritning skall produktion
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hunnit granska och godkänt den. En del i granskningen är producerbarhet och generellt
sett är upplevelsen från de intervjuer som genomförts att färdigritningen släpps för sent
för att någon grundlig granskning ska kunna göras med avseende på producerbarhet. Det
krav som finns i GDP och PAP, är att färdigritningen inte behöver frisläppas förrän
FETT skall levereras, mer beskrivet än så är det inte i dagsläget.
Producerbarhetsgranskningen sker på färdigritningen vilket gör att granskningen i vissa
fall sker på en redan tillverkad utvecklingshårdvara.
2.2.5 Producerbarhet och Design For Manufacturing
Den vanliga frågan tillverkningsorganisationen får brukar vara: kan ni producera denna
detalj? Detta är egentligen inte rätt frågeställning, istället borde frågan ställas: är detaljen
producerbar, ekonomisk och lämplig för serieproduktion?
Företaget har ingen gemensam definition på vad producerbarhet och Design for
Manufacturing är, vilket gör att risken för bristande kontinuitet i arbetet ökar och blir
personberoende. Det finns stora brister när det gäller ett standardiserat arbetsätt för DFM,
likväl för metoder och processer definierade i GDP. En tydlig definition på vad DFM och
producerbarhet innebär skulle göra arbetet mindre personberoende och anställda skulle
arbeta mot ett gemensamt mål.
DFM kommer in när ”de första strecken på ritningen dras”, det måste alltså tas hänsyn till
detta tidigt i projekten. Ett sätt att underlätta DFM-arbetet för konstruktörerna skulle om
tillverkningen tog fram en kapabilitetstabell där det ”faller ut” en lämplig toleransvidd med
Cp- och Cpk-värde över 1,33 för det nominella måttet som matats in. Dock finns ingen
sådan kapabilitetstabell i dagsläget. Se Kapitel 4.2.1 för detaljerad beskrivning av Cp- och
Cpk-värde.
Producerbarhet avgörs genom flera små beslut och är inte något som endast kan påverkas
från ett håll. Idag arbetas det ofta sporadiskt och ostrukturerat med producerbarhet i
projekten. Det finns risk för att det inte blir någon kontinuerlighet när projekten inte alltid
kan fokusera på producerbarhet och processäkerhet från projektets start. Om det istället
läggs resurser på att göra förebyggande arbete i form av DFM tidigt i projekten kan detta
kanske undvikas, då ses helheten av alla i projektet från början. Efter intervjuer erhölls en
samlad bild över möjliga föbättringar och det som skulle kunna göras är att definiera
DFM. Ytterligare förbättringar skulle vara att ta fram ett standardiserat arbetssätt och
skapa ett verktyg för underlättandet vid framtagningen av produktionsanpassad
konstruktion.
2.2.6 Leverantörer
Många omotiverade kostnader kan vara designdrivna men leverantörer är också något som
påverkar producerbarhet och kostnad avsevärt. Enligt intervjuer som genomförts med
anställda måste Volvo Aero få bättre koll på vad de själva klarar av och vad leverantörerna
klarar av, innan beslut angående samarbete fattas. Ibland kan det även vara så att det
leverantörerna påstår att de klarar av, inte överensstämmer med vad de verkligen presterar
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senare. Förhandlingar med leverantörer ligger idag på inköpsavdelningens ansvar där
beslut kan fattas utan rådgörelse med tillverkningen. De intervjuer som gjorts har inte
involverat inköpsavdelningen, vilket kan ha påverkat de reflektioner som gjorts för denna
process.
2.2.7 Kravställande
Enligt de intervjuer som genomförts har det framkommit att tillverkningsorganisationen i
många fall är otillräcklig i kravställandet. De borde kravställa till funktionen Produkt
Definition vad de behöver för data och information och när i arbetsprocessen de behöver
den, på så sätt underlättas planeringen av bland annat Long Lead Items (LLI).
Tillverkningsorganisationen borde också kravställa till funktionen Metodutveckling, så att
de också kan ta hänsyn till vad tillverkningen behöver istället för att arbeta mycket efter
eget tycke. Metodutveckling kan ibland vara otillräcklig i marknadsföringen av vilka
teknologier de arbetar med, vilket kan försvåra möjligheten för funktioner, så som
tillverkningsorganisationen, att komma med dessa kravställningar.
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2.3 Slutsatser enligt förstudien
_____________________________________________________________________
Kapitlet är till för den läsare som vill fördjupa sig ytterligare i problembeskrivningen och
innehåller slutsatser från föregående kapitel. Kapitlet kan ses som en sammanfattning av
problembilden som framkommit under förstudien och därmed ligger till grund för
problembeskrivningen.
Den påtagligaste bristen på Volvo Aero inom området, är att det saknas en tydlig
definition och en gemensam syn på vad DFM och producerbarhet innebär för företaget.
Detta resulterar i att det arbete som utförs på företaget i syfte att öka producerbarheten
blir spritt och sporadisk och strävar inte efter samma mål. Det måste finnas ett tydligt mål
att arbeta mot för att undvika suboptimering mellan olika funktioner på företaget. Denna
brist har definierats efter sammanställning av intervjuer med medarbetare från olika delar
av företaget.
Mycket av producerbarheten sätts tidigt i projekten vid interfacesigneringen. Denna
process är inte beskriven i GDP idag, vilket resulterar i att den process som styr stora
delar av producerbarhet, processäkerhet och produktkostnad blir personberoende.
Interfacesigneringen bör ha en process beskriven i GDP eller alternativt ingå i en passande
redan befintlig process där det också säkerhetsställs att tillverkningen granskar
interfacedokumenten innan signering.
GDP och PAP är väl utformade och det står bra beskrivet vad som skall göras i respektive
fas. I GDP är det även väl beskrivet när aktiviteter skall göras och i vilken följd, däremot
är PAP något bristfällig i detta avseende. I PAP står det klart och tydligt vad som skall
göras vid varje grind, men det är ofta oklart i vilken ordning detta ska ske. Inte heller finns
metoder och processer för tillverkningsrelaterade aktiviteter tillräckligt utförligt beskrivna,
vilket är något som det borde läggas resurser på.
För att öka trovärdigheten för synpunkter angående konstruktion ur producerbarhetssynpunkt från tillverkningssidan behövs en metod för framtagning av exempelvis
tillverkningskostnader på alternativa koncept. Denna metod skall kunna användas i tidiga
projektfaser och det skall vara baserat på erfarenheter från medarbetare med gedigen
erfarenhet från projektarbete och tillverkningsrelaterade frågor samt data från KPS.
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3 Metod
För att åstadkomma en bra struktur på examensarbetet var examensbeskrivningen väl
definierad och förankrad med både handledare från Volvo Aero, Johan Vallhagen, och
handledare från Högskolan Väst, Henrik Johansson. Arbetet har utförts i samråd med en
VU-grupp från avdelningen Projekt-, Koncept- och Tillverkningsledning 9931 på Volvo
Aero. Under arbetets gång har återkommande möten veckovis infunnit sig med den
utvalda VU-gruppen där också chefen för avdelningen, Stefan Andreasson, samt
handledaren på företaget medverkat. Mötena var till att börja med problemlösande möten
[3], där VU-gruppen fungerade som ett bollplank för funderingar och idéer kring det
verktyg vars struktur skulle definieras. Dessa möten gick senare över till
informationsmöten, så som avstämningsmöten, där det fortskridande arbetet
rapporterades av examensarbetarna. Arbetets upplägg har diskuterats ett antal gånger
under möten med handledare och chef från företaget och avdelningen, där både
handledare och chef kommit med förslag på litteraturstudier och vad det tänkta verktyget
skulle kunna innehålla och leverera. Loggbok har förts under arbetets gång där alla
aktiviteter skrivits ned med respektive tidsomfattning för att möjliggöra en tillbakablick
över arbetet som utförts. Examensarbetarna har även på egen hand haft planeringsmöten
varje vecka där avstämning för den gångna veckan skett och där nästkommande veckas
arbete strukturerats och planerats mer detaljerat. Dessa planeringsmöten har haft
utgångspunkt i ett Gantt-schema, se Bilaga A.

3.1 Arbetsprocess
En litteraturstudie inledde examensarbetet vilket följdes av ett antal intervjuer med syfte
att öka förståelsen för uppgiften att skapa ett verktyg för kunskapsåterföring. Innan ett
verktyg kunde skapas var en datainsamling av relevanta kravnummer med tillhörande
uppgifter nödvändig, därefter kunde en struktur för verktyget byggas upp.
3.1.1 Litteraturstudie
En litteraturstudie genomfördes efter att först ha gjort en informationssökning. Denna
informationssökning har främst inriktats på artiklar i ämnet ”Design for Manufacturing”,
DFM, med grenar inom ”Knowledge reuse”, ”Knowledge model” och ”Process
improvement in manufacturing”. Bibliotek har besökts där böcker har lästs i syfte att öka
kunskaper inom områden som ”Robust Design”, ”Sex Sigma” och ”Design for
Manufacturing”. Ett antal hemsidor har också studerats efter tips från handledare på
företaget i ämnet ”Design for Manufacturing”. Studien har ökat förståelsen för
problematiken i arbetet att skapa ett verktyg för kunskapsåterföring men också breddat
och fördjupat kunskaperna inom valt område och därmed haft stor del i framfarten av
arbetet.
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3.1.2 Intervjuer
I boken Samhällsvetenskapliga Metoder [4] står bland annat två intervjuformer beskrivna:
strukturerad intervju och ostrukturerad intervju. Strukturerad intervju är baserad på att
intervjuaren ställer ett antal redan fastställda frågor, vilket görs för att kunna sammanställa
flertalet intervjuer men samtidigt bevara grunden för frågeställningen. När intervjuaren
istället har en allmän frågeställning, alternativt en lista över teman, brukar det kallas för
ostrukturerad intervju. Frågorna ställs ofta på ett informellt sätt och frågornas ordning
kan variera mellan intervjutillfällen. Intervjuerna som skett löpande under examensarbetet
har varit av den senare formen eftersom de frågor som ställts har varit personspecifika
och vid enstaka tillfällen när funderingar och idéer framkommit. Alla intervjuer under
arbetets gång har dokumenterats och kommenterats i loggboken för examensarbetet.
3.1.3 Datainsamling
Den datainsamling som gjorts är bland annat från två av Volvo Aeros olika system,
System Application and Product (SAP), och Kontroll Process Styrning (KPS). SAP är ett
system Volvo Aero bland annat använder till att göra operationsunderlag, registrera
ritningar och skapa operationslistor. I systemet finns färdigritning och operationsritning
vilket togs fram för granskning och samling av relevant information för specifika
kravnummer till DFM-verktyget. KPS är det system Volvo Aero använder för att samla
och beräkna duglighetsdata från tillverkningen och slutkontroll. Duglighetsdata i form av
Cp-, Cpk- och Sigma-värden togs fram för vardera relevant kravnummer till verktyget. För
att räkna ut bearbetningstid för vardera kravnummer, vilket är en viktig del av arbetet,
krävs uppgifter om skärhastighet och matning. Dessa värden erhölls genom kontakt med
ansvarig programmerare för operationerna.
3.1.4 Verktygets uppbyggnad
I samråd med VU-grupp, chef och handledare på företaget valdes ett antal kolumner ut att
användas i det Excel-baserade DFM-verktyget. I kolumnerna samlas information så som
exempelvis material, operationsritningsnummer, nominellt mått, tolerans, duglighetsvärden och bearbetningsmetod. I ett antal kolumner finns också uträkningar på
exempelvis teoretiskt minsta tolerans och bearbetningstid, vilket förklaras ingående i
Kapitel 5.3. Verktyget blev på så sätt en lista med 35 kolumner där information samlas och
sorteras per kravnummer. Syftet med verktyget är att finna processinformation i form av
duglighet, bearbetningstid och toleranser med mera på olika diametrar. Detta utan att
behöva söka i flera olika system. Examensarbetarna tog tillsammans fram en logisk
ordningsföljd för de 35 kolumnerna, samt varit initiativtagande till flertalet beräkningar.
Genom att använda funktionen makro i Excel ökas användarvänligheten vid sorteringen.
Att programmera dessa makron var sista steget i verktygets uppbyggnad och layout.
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4 Teori och matematiska modeller
Detta kapitel har som syfte att gå igenom den artikelstudie som genomförts samt beskriva
de matematiska modeller och formler som använts som en teoretisk grund i arbetet.
Artikelstudien redovisar en sammanfattad problem- och lösningsbild baserad på de artiklar
som lästes i början av examensarbetet och de matematiska modeller och formler som
presenteras senare i kapitlet är baserade på de böcker och hemsidor som studerats.

4.1 Artikelstudie
Inspiration till vilka artiklar som kunde tillföra värde i arbetet erhölls efter samtal med
handledare och nedan redovisas de artiklar som lästes i syfte att höja den teoretiska nivån
på arbetet. För att göra läsningen enkel har litteraturstudien indelats specifikt för olika
ämnesområden.
4.1.1 Erhålla konkurrenskraftighet på marknaden
Tillverkande företag använder stor mängd kunskap och information för att utveckla
komponenter enligt kunders önskemål och krav. För att vara konkurrenskraftiga på
marknaden måste kvaliteten på produkter ständigt förbättras, vilket ger sänkta framtida
kostnader och ledtider[6]. Att arbeta enligt mottot ”Gör rätt från början” möjliggör en
förbättring av kvaliteten och en potentiell sänkning av kostnad och ledtid på framtida
produkter. En bra utgångspunkt kan i och med detta vara att fokusera på att göra
förbättringar i tidiga faser i produktutvecklingsprojekt, PU-projekt. Det krävs en större
ansträngning att göra ändringar sent i PU-projekt än i tidigare faser i produktutvecklingsprocessen [8]. Designval har betydande påverkan på kostnad och kvalitet och det blir
därför viktigt att göra förändringar i tidiga faser i PU-projekt. För att fatta snabbare beslut
tidigt i PU-projekt och erhålla ett konkurrenskraftigt övertag på marknaden är det viktigt
att bevara, överföra och förbättra kunskap inom tillverkningen. Nya PU-projekt bygger
ofta på tidigare projekt och det kan vara till en fördel att på ett enkelt sätt sortera ut data,
information och erfarenhet från en relevant redan utvecklad komponent. Genom
användandet av ”Design for Manufacturing” är det möjligt att lära från tidigare projekt i
utvecklingsprojekt och genom det också undvika återkommande problem och avvikelser i
den senare tillverkningen. För att vara konkurrenskraftiga på marknaden är det viktigt att
veta hur företagsspecifika DFM-principer skall utvecklas och implementeras [5]. DFMprinciperna skall vara baserade på tillvekningserfarenhet och kunskap inom företaget och
för att göra detta möjligt krävs en överblick och tillgång till samlad tillverkningserfarenhet,
data och information.
4.1.2 Kunskapsinsamling med rätt kontext
Två saker krävs för att möjliggöra ett effektivt användande av tillverkningserfarenhet;
tillgång till tillverkningsdata och att göra den förståelig för mottagaren [5]. Att göra
kunskap, information och data från tillverkningsorganisationen tillgänglig är ett första steg
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till förbättring, men inte alltid tillräckligt för att stödja arbetsprocesser på ett effektivt sätt.
Även om erfarenhet är lagrad och kommunicerad är det inte alltid förståeligt hur
informationen skall användas [6]. Information måste integreras med de olika
arbetsprocesserna på företaget och därmed sättas i ett sammanhang förståeligt för
användaren. Vid återanvändandet av tillverkningserfarenhet är informationen skapad och
lagrad i en kontext förståelig oftast endast för tillverkningsorganisationen eftersom den är
formaterad att stödja deras ändamål. För att stödja processen användaren arbetar i är det
viktigt att informationen blir satt i ett sammanhang användaren har förståelse för [5].
Verktyget för återanvändandet av tillverkningserfarenhet måste presentera det slutliga
resultatet i ett format logiskt och mest lämpligt för användaren.
4.1.3 Kunskap och dess olika tolkningar
Kunskap har flera olika tänkbara tolkningar. En tolkning är att kunskap är information
sammansatt med detaljer om hur informationen skall användas eller tillföras [7]. Kunskap
fås när personer i en viss kontext använder mönster i den insamlade datan eller när
personen kan härleda dessa mönster från rå, men strukturerad, data. Kunskapen kan
därmed nedtecknas i form av regler vilka beskriver de åtgärder som måste tas vid olika
tillfällen. En annan tolkning är att det finns tre huvudtyper av kunskap [8]: explicit, tacit
och implicit. Explicit kunskap representeras genom tabeller och grafer, den är objektiv
och rationell och finns lagrade i olika format i olika system hos
tillverkningsorganisationen. Den explicita kunskapen kan vara i form av dokumentation,
datainsamlingar och statistiska databaser m.m [6]. Tacit kunskap är subjektiv och kan inte
uttryckas i ord men refererar till vältestade kunskaper och representeras genom mönster
och sketcher. Tacit erfarenhet är lagrad i nyckelpersoners minnen och är svår att föra ned
skriftligt [6]. Implicit kunskap kan representeras genom text och är den typen av kunskap
som ännu inte blivit uttryckt i ord. Den är underförstådd och fås från observationer av
beteendet eller prestationer från andra människor [8].
Exempel på vart kunskap på Volvo Aero är lagrad är; databas för processkapabilitet
(KPS), databas för avvikelserapportering (SAP) och databas för specifika
utvecklingsprojekt lagrade i datorfiler på företaget [6]. Genom att ta till vara på den rätta
kunskapen i det rätta formatet undviks att värdefull information gås miste om.
4.1.4 Tekniska svårigheter
Det finns ett behov av ett nytt tillvägagångssätt för att strukturera och ta hand om
kunskap. Det behöver vara lätt åtkomligt i ett system och lätt att underhålla. Detta behov
existerar eftersom stora mängder kunskap, information och data genereras i tillverkningen
[8]. De system som finns idag har inte möjlighet att interagera med varandra, det krävs
stor mängd tid och ansträngning för att hålla de uppdaterade och de uppvisar brister vid
insamlandet av ny information och kunskap [8]. Det finns en svårighet med att skapa ett
verktyg som automatiskt uppdateras. Detta på grund av att de olika systemen för samling
av data är designade för specifika ändamål, exempelvis för tillverkningen [5].
Tillverkningserfarenhet är idag samlad i ett antal olika icke interagerande system på Volvo
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Aero. Duglighetsdata är lagrad i ett system kallat KPS, dokument angående
produktionsplanering är lagrad i Siemens TeamCenter, operatörers kommentarer och
avvikelserapporter är lagrade i SAP.
Att fylla verktyget med data och information är ett arbete som måste utföras manuellt i
dagsläget. Verktyget måste också underhållas och uppdateras efter en tid, vilket i
kombination med den manuella inmatningen kan leda till att det anses vara ett alltför
kostsamt och tidsödande arbete [5]. Erfarenhetsdatabaser har en tendens att bli stora och
ofta svåra att greppa och inmatningen måste ske på ett lättförståeligt sätt för användaren.
Inmatningen måste begränsas till kunskap, erfarenhet och data relevant för användaren för
att undvika en alltför stor och svårhanterlig erfarenhetsdatabas. Begränsningen resulterar i
att verktygets utdata blir relativ och inte alltid perfekt [9]. Detta är en avgränsning som
måste tas hänsyn till för att säkerhetsställa en fortsatt påfyllnad och uppdatering. En
manuell inmatning av kunskap, erfarenhet och data till verktyget är enda möjligheten för
Volvo Aero idag eftersom informations- och datasystemen inte går att sammanlänka med
varandra. Därmed kan inte insamling och uppdatering av kunskap, erfarenhet och data ske
automatiskt.
Det finns stora mängder mätdata från tillverkningen lagrad i syfte att optimera
produktionsprocessen, exempelvis genom uppföljning av viss maskin. Denna information
skulle vara till hjälp även för ingenjörer från andra organisationer än
tillverkningsorganisationen men i dagsläget är duglighetsdatan organiserad på ett specifikt
sätt oftast endast förståeligt för tillverkningsorganisationen [10]. Processen för att ta fram
relevant tillverkningserfarenhet så som kapabilitetsdata görs genom att ingenjörer letar i
flera olika IT-system. Detta är både tidsödande och resurskrävande och för fortsatt
konkurrenskraft på marknaden behövs det skapas ett effektivare arbetssätt för återmatning
av kunskap och erfarenhet [6].
Ett annat problem är att det kan finnas tillverkningserfarenhet som inte är lämplig för ett
endast värdebaserat DFM-verktyg [5], det behövs alltså en kommentarmöjlighet i
verktyget där det finns möjlighet att skriva ned relevanta påståenden och dylikt. Det kan
gälla kommentarer angående design och arbetsgången i tillverkningsprocessen m.m., vilka
är värdefulla för personer som arbetar i tidiga projektfaser med koncept. Därmed kan det
undvikas att upprepa samma misstag.
4.1.5 Kommunikation mellan organisationer
Det finns en frustration över svårigheten att hitta och använda tillverkningserfarenhet från
tidigare projekt. Feedbackprocessen för tillverkningserfarenhet är idag otydlig och
tillverkningsorganisationen behöver ge mer tydlig och dokumenterad feedback till andra
organisationer [6]. Enligt en studie som gjorts, är vetskapen om system för insamling av
tillverkningsdata i tillverkningsorganisationen inte allmänt känd bland designorganisationen [5], vilket försvårar feedbackprocessen. Det finns en efterfrågan på mer
tillverkningsinformation i form av kapabilitets- och duglighetsdata i de tidiga
konceptfaserna i utvecklingsprojekt och en kunskapsbank behöver skapas. För att
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underlätta användandet av en kunskapsbank behöver den vara utformad på ett sätt som
gör presentationen av informationen logisk för användaren. Detta skulle reducera ledtiden
och öka kvaliteten på feedbackprocessen och för att bättre kunna förutse
produktkostnader samt för att undvika återkommande tillverkningsproblem behöver
denna kunskapsbank skapas [9].
Tillverkningsprocessen är en väl integrerad del i produktutvecklingsprocessen och
tillverkningserfarenhet förs oftast endast vidare genom att de nya utvecklingsprojekten
sätts samman med expertis från olika delar av företaget [9]. Vid nya utvecklingsprojekt
involveras resurser från tillverkningsfunktioner i tidiga projektfaser som ett medel för att
dela med sig utav tillverkningserfarenhet och kunskap från tidigare projekt. Teamet i
konceptfasen är sammansatt på ett sådant sätt att expertis från flera funktioner arbetar
tillsammans. Expertis från funktioner så som design, tillverkning, beräkning,
marknadsplanering och anskaffning samarbetar för att få fram bästa möjliga koncept.
Anställda i produktutvecklingsprojekt har ett gemensamt mål att producera den bästa
möjliga produkten, men trots detta tenderar det finnas ett avstånd mellan tillverkningsoch designorganisationen [9]. Detta avstånd har inte bara uppstått genom bristande
kommunikation mellan människor utan beror också att olika system används. För att
undvika upprepning av tillverkningsrelaterade fel behövs ett tydligt samarbete mellan
tillverknings- och designorganisationen. Kommunikationen mellan organisationerna måste
stärkas för att dessa organisationer skall interagera. Det förekommer däremot ofta
resursbrist i fråga om kompetens inom tillverkningsorganisationen, vilket kan resultera i
att för lite hänsyn tas till producerbarhetsaspekter på komponenten [5].
Anställda inom tillverkningsorganisationen arbetar i samma system fast ofta med olika
synsätt och begränsad tillgång till produktstrukturen. Detta skapar ett avstånd även mellan
anställda inom samma organisation och en erfarenhetsbank kan länka samman dessa
olikheter och effektivisera arbetsprocessen på företaget.
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4.2 Duglighet
DFM-verkyget som utvecklats innehåller duglighetsberäkningar och det har därför blivit
nödvändigt att ge en förklaring till begreppen Cp-, Cpk- och Sigma-värde samt DPMOtabell, vilka förekommer i rapporten. Informationen i detta delkapitel är baserade på de
böcker och hemsidor som studerats i litteraturstudien.
4.2.1 Cp-, Cpk- och Sigma-värde
I DFM-verktyget används variablerna Cp-, Cpk- och Sigma-värde för att mäta dugligheten
på processer hos Volvo Aero. Dessa mätvärden är införda i Volvo Aeros system för
duglighetskontroll, KPS.
Cp-värdet är ett mått på processpridning, vilket innebär spridningen på uppmätta
mätvärden [11]. Cpk-värdet är ett mått på ett korrigerat Cp-värde som tar hänsyn till både
processpridning och processcentrering [11]. Detta mäter spridningen kring det nominella
måttet på uppmätta mätvärden. Formler för uträkning av Cp och Cpk kan ses nedan och
ett förklarande diagram över dessa två termer kan ses i Figur 2.
𝐶𝑝 =

Ö𝑇𝐺 − 𝑈𝑇𝐺
[𝑒𝑘𝑣. 1]
6×𝜎

Ö𝑇𝐺 − 𝜇 ∗ 𝜇 ∗ − 𝑈𝑇𝐺
𝐶𝑝𝑘 = 𝑚𝑖𝑛
,
3×𝜎
3×𝜎

[𝑒𝑘𝑣. 2]

*µ står för väntevärdet i formeln, d.v.s det nominella måttet för kravnumret.
Sigma är en uträknad toleransvidd från KPS på Volvo Aero för ett sigma. Värdet sigma
för varje kravnummer är baserat på vardera kravnummers tolerans och Cp-värde, beräknat
enligt formeln:
𝜎=±

Ö𝑇𝐺 − 𝑈𝑇𝐺
[𝑒𝑘𝑣. 3]
6 × 𝐶𝑝
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Denna bild visar en normalfördelningskurva på hur Cp- och Cpk-värden förändras vid
processpridning och processcentrering.

1. Bilden illustrerar uppmätta värden med låg
processpridning och hög processcentrering. Därigenom
fås ett högt Cp- och Cpk-värde.

2. Bilden illustrerar uppmätta värden med låg
processpridning och låg processcentrering. Därigenom fås
ett högt Cp-värde och ett lägre Cpk-värde.

3. Bilden illustrerar uppmätta värden med hög
processpridning och hög processcentrering. Därigenom
fås ett lågt Cp- och Cpk-värde eftersom Cpk är beroende
av både processpridning och processcentrering.
4. Bilden illustrerar uppmätta värden med hög
processpridning och låg processcentrering. Därigenom fås
lågt Cp- och ännu lägre Cpk-värde. En avgörande faktor är
att spridningen ligger utanför övre och undre
toleransgräns.
5. Bilden illustrerar uppmätta värden med mycket hög
processpridning och hög processcentrering. Därigenom
fås ett mycket lågt Cp- och Cpk-värde. En avgörande
faktor är att spridningen ligger utanför övre och undre
toleransgräns.

Figur 2. Cp- och Cpk-värden ur ett normalfördelningsperspektiv.[12]
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4.2.2 Sex Sigmas DPMO-tabell
Sex Sigma är ett arbetssätt som växte fram under 80-talet på företaget Motorola. Sex
Sigma utnyttjar statistiska metoder på ett systematiskt sätt för att med hjälp av fakta arbeta
med förbättringar för en stabil process med minimal spridning. Något som använts i
DFM-verktyget är en DPMO-tabell för uträkning av det teoretiska värdet för antalet fel på
detaljer. Kolumnen för detta är baserad på Cp-värdet för respektive kravnummer, där
DPMO står för ”Defects Per Million Opportunities”. Tabell 1 visar DPMO under
antagandet att processen är i jämvikt och perfekt centrerad [13].
Tabell 1. DPMO relativt Cp och σ.

Cp
0,67
0,83
1
1,17
1,33
1,5
1,67
1,83
2

DPMO
308600
158700
66800
22700
6210
1350
233
32
3,4

σ
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6

Med andra ord visar tabellen att vid ett Cp-värde på 1,33 inträffar 6210 defekter per en
miljon tillfällen och Sigma-värdet för just den tillverkningsprocessen är 4. För att ett
företag skall uppnå ”6 Sigma” måste alltså alla processer på företaget ha ett Cp-värde på
minst 2,0, vilket innebär att det på en miljon tillfällen endast inträffar 3,4 fel.

21

Design for Manufacturing
- för produktionsanpassad konstruktion på Volvo Aero

5 Design For Manufacturing-verktyg
Detta kapitel avser att beskriva motiveringen till skapandet av DFM-verktyget. Kapitlet
beskriver även strukturen på verktyget samt de beräkningar som utförts i syfte att
underlätta användandet. Tillvägagångssätt vid användandet av verktyget, vid insamlingen
av ytterligare data och vid utvecklingen av strukturen för verktyget presenteras i Bilaga D,
E och F.

5.1 Motivering till skapandet av DFM-verktyg
Efter förstudien till examensarbetet blev det tydligt att ett DFM-verktyg skulle underlätta
arbetet för en mer produktionsanpassad konstruktion. Verktyget som skapats erhåller
samlad information från flera av Volvo Aeros olika system som används i
tillverkningsorganisationen. Systemen samlar information om bland annat duglighet,
avvikelsehantering, operationsföljder och operationsprocesser. Motiveringarna är baserade
på den förstudie och litteraturstudie som gjorts och förutsätter att verktyget kommer att
fyllas på med mer information efter avslutat examensarbete. Resultat från förstudien
redovisas i Kapitel 2.
Snabbare arbete
Utvecklingen av komponenter tar för det mesta mer tid än utsatt enligt GDP, till viss del
på grund av att mycket tid läggs på att undersöka om koncept är möjliga att implementera
eller inte. Dubbelarbete inträffar ofta genom att ett koncept som liknar ett redan
utvärderat koncept, eller delar av koncept, undersöks återigen. Detta gör att de
efterföljande faserna blir hoptryckta och mindre tid kan läggas på producerbarhetsaspekter. Ett DFM-verktyg skulle effektivisera och underlätta arbetet eftersom en tydlig
och samlad bild fås över hur bra företagets tillverkningsprocesser klarar av att producera
med dagens maskinpark och teknologi.
Processen för interfacesignering skall idag enlig Volvo Aero utvecklas med att
tillverkningsorganisationen också skall granska dokumenten innan de skrivs på. Detta
arbete skulle också underlättas med hjälp av ett stödjande dokument där processer och
vad de klarar av duglighetsmässigt i dagsläget är representerade.
Leveransdatumet för FETT styr till störst del produktutvecklingsprojekts framfart. Även
om produktutvecklingstiden tar mer tid än utsatt ändras inte detta datum, vilket resulterar
i att de efterföljande faserna får mindre tid om detta inträffar. Med tanke på att processen
för framtagandet av färdigritningen ligger i slutet på produktutvecklingsfasen blir detta
moment tidspressat. Det är upp till tillverkningsledarna att granska färdigritningen ur
producerbarhetssynpunkt och arbetet kan underlättas genom ett DFM-verktyg som klart
och tydligt visar med vilken duglighet liknande krav produceras idag. Därmed skulle
granskningsarbetet kunna fortskrida snabbare.
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Gemensam kontext
Enligt förstudien är kommunikationen mellan tillverknings- och designorganisationen till
tider otydlig vilket kan skapa missförstånd organisationerna emellan. Enligt de
litteraturstudier som gjorts, se Kapitel 4.1.2, har det blivit klart att en gemensam kontext är
nödvändigt för att möjliggöra en ytterligare förbättring av samarbetet. Verktyget behöver
också vara konstruerat på så vis att ett sammanhang kan ses mellan kunskap, information
och data, samt bör det också ge en pedagogisk bild över de relevanta uppgifterna.
Tillverkningsorganisationen har sedan en tid tillbaka fått påtryckningar från olika håll att
ett underlag för kravställande borde skapas. Problemet med skapandet av detta underlag är
att få kravställningen i ett sådant format de framtida användarna av DFM-verktyget
förstår. DFM-verktyget behöver vara utformat i en gemensam kontext som gör det
möjligt för anställda från olika organisationer att använda det. En gemensam förståelse
skulle skapa bättre samarbete och vara till stöd för ett framtida kravställande.
Hänsyn tagen till producerbarhet under processen för interfacesignering är idag ofta
personberoende. Att ha ett DFM-verktyg tillgängligt skulle kunna göra processen mindre
personberoende. Fakta om vad företaget idag klarar av att producera och med vilken
duglighet behöver finnas väl beskrivet och samlat på ett och samma ställe för att
underlätta ställningstagandet till producerbarhetsaspekter. Verktyget bör ge en samlad bild
på relevanta kravnummer som serieproduceras idag för att stödja processen för
interfacesignering.
Styrka tillverkningsorganisationens åsikter
Ett DFM-verktyg skulle behövas för att stödja bland andra tillverkningsledare i tidiga faser
i utvecklingsprojekt på Volvo Aero. Det är i konceptfasen i utvecklingsprojekt som stora
delar utav den tänka detaljens geometrier sätts och därmed också stora delar av
producerbarheten. Tillverkningsledare behöver ett dokument baserat på kunskap,
information och data från tillverkningen på nuvarande detaljer på Volvo Aero. Detta
dokument skulle styrka de påståenden angående producerbarhet och tillverkningsbarhet
de kommer med under diskussioner med bland andra designledare och konstruktörer.
Under ritningsframtagandet skall aktiviteten ”motivera egenskapskrav” utföras, med vilket
menas att de toleranser som sätts skall motiveras. Detta är något som ofta sker sporadiskt
vilket är en utav anledningarna till återkommande avvikelser i den senare produktionen.
Faktumet att motiveringar sätts sporadiskt får ibland följden att toleranser ärvs alternativt
väljs default från programmet konstruktörerna använder. För att öka medvetenheten av
konsekvenserna vid omotiverat snäva toleranssättningar och därmed långsiktigt också
sänka den totala produktkostnaden behövs en kapabilitetstabell tillgänglig. Ett DFMverktyg skulle kunna innehålla duglighetstabeller med en lämplig tolerans på relevant
nominellt mått uträknad efter ett Cp-värde från företagets uppsatta mål. För att ge
användarna av verktyget en tydligare bild över toleranssättningens konsekvenser kan
teoretiska kostnader beräknas baserade på dagens avvikelseuppgifter och processens Cpvärde.
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Långsiktigt
Tillverkningsorganisationen är med tillräckligt tidigt i produktutvecklingsprocessen både
enligt förstudien och enligt artikelstudien [10]. Trots detta måste mer hänsyn tas till DFM
tidigt i processen. Projekten lider ofta av resursbrist från tillverkningsorganisationen [5],
och därmed tas inte alltid tillräcklig hänsyn till producerbarhetsaspekter. Skapandet av ett
DFM-verktyg skulle stödja diskussionerna angående producerbarhet på konceptet och
effektivisera arbetet med att öka producerbarheten på produkter.
Hänsyn tagen till producerbarhetsaspekter är ofta personberoende i produktutvecklingsprojekt. Ett DFM-verkyg skulle säkerställa att mer hänsyn skulle tas till dessa aspekter och
arbetet skulle bli mindre personberoende. Att i framtiden göra verktyget tillgängligt för
andra än tillverkningsorganisationen kan ytterligare vara en möjlighet att öka
medvetenheten för producerbarhet bland projektanställda. Kravet för en framtida
tillgänglighet för andra än tillverkningsorganisationen är att verktyget är presenterat i en
kontext greppbar även för dessa.
Ett framtagande av ett DFM-verktyg innehållande en duglighetstabell skulle även kunna
innebära en kontroll av de nuvarande tillverkningsprocesserna på företaget.
Tillverkningsorganisationen skulle få en klarare bild över vad de klarar av och med vilken
duglighet de gör detta och ett förbättringsarbete av de nuvarande processerna skulle
kunna ta sin början.

5.2 Struktur på verktyg
DFM-verktyget som skapats samlar information från flera olika system och källor på
Volvo Aero, se Figur 3. Kunskapen, informationen och datan som insamlas representerar
uppgifter om komponenter företaget serieproducerar idag. Verktyget skall med tiden fyllas
på med mer uppgifter från strategiskt utvalda komponenter vilka stämmer överens med
den inriktning företaget valt att gå i utvecklingen av nya komponenter. Förutsättningarna
för fortsatt påfyllning av data är att tid avsätts till detta samt att det finns en
uppdragsgivare för arbetet. Uppdragsgivaren har i uppgift att utrusta insamlaren med
uppgifter om material- och operationsritningsnummer för vald detalj att studera.
Uppdragsgivaren och insamlaren kan vara samma person. För en översiktlig bild på hela
DFM-verktygets uppbyggnad, se Bilaga B.
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DFM-verktyg

Intervjuer

Detaljansvarig/
Uppdragsivare
- Materialnummer
- O-ritningnummer
- Kommentarer

NC-Programmerare
- Skärhastighet
- Matning
- Automatiserad/
Manuell
- Typ av skär
- Antal mätskär
- Maskin

SAP

Färdigritning
- Relevanta kravnr
- Nominellt mått
- Toleransgränser
- Beskrivning (ex.
diameter, tjocklek)
- Material

KPS

Operationsritningar
-Toleranser
- Sidnummer
- Skärlängd
- Bearbetningsmetod

Duglighetsdata
Tillverkning och
Kontroll:
- Cp-värde
-Cpk- värde
- Sigma-värde

Figur 3. Bilden ovan illustrerar vilka olika system och källor som information samlas ifrån och ger
input till DFM-verktyget.

5.2.1 Tabellen
Verktyget är skapat i Microsoft Excel och en struktur för det har genom samråd med
utvald VU-grupp tagits fram. De kolumner som finns att fylla i är indelade i tre olika
grupper för att erhålla ett systematiskt och pedagogiskt upplägg:
Basfakta:
- Material
- Detalj
- Materialnr/Artikelnr
- O-ritning
- Sidhänvisning O-ritning (till kravnr)
- Kravnummer

- Beskrivning (ex. diameter, tjocklek)
- Bearbetningslängd
- Nominellt mått (från Färdigritning)
- Tolerans Färdigritning
- Tolerans O-ritning

Duglighet:
- Tolerans O-ritning ok/ej ok
- Teoretiskt minsta tolerans O-ritning
- Tolerans Färdigritning ok/ej ok
- Teoretiskt minsta tolerans Färdigritning
- Cp Kontroll

- Cp Tillverkning
- Cpk Tillverkning
- Sigma Kontroll
- Sigma Tillverkning
- Cpk Kontroll

Kostnad och bearbetningstid:
- Antal fel/100 detaljer
- Administrativa kostnader för antal fel/100 detaljer
- Typ av skär (ex. hårdmetall/keramik)
- Antal mätskär
- Bearbetningstid
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- Bearbetningsmetod
- Maskin
- Automatiserat/Manuellt (mätning
sker av operatör eller maskin)
- Kommentar
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Den första delen i DFM-verktyget behandlar information som fås genom granskning av
färdigritning och operationsritning, se Tabell 2. Informationen benämns som basfakta och
är framtagen för att användaren enkelt och snabbt vid behov kunna söka vidare i Volvo
Aeros informationssystem för en djupare granskning av ett specifikt kravnummer.
Basfaktan innehåller även uppgifter om nominellt mått, toleranser och beskrivning av
kravnumret eftersom flera beräkningar och sorteringsfunktioner bygger på dessa värden.
Tabell 2. Basfakta
Material Detalj

INCO718
INCO718
INCO718
INCO718
INCO718
INCO718

Materialnr/
Artikelnr

O-ritning

SidKravnr Beskriv Bearbe Nominellt Tolerans
hänvisning
ning
tnings- mått från O-ritning
O-ritning
längd Färdig(mm)
ritning
(mm)

Diffuser Case
Diffuser Case
Diffuser Case
Diffuser Case
Diffuser Case
Diffuser Case

3(6)
4(6)
4(6)
2(5)
4(6)
4(6)

InvDia
UtvDia
UtvDia
UtvDia
UtvDia
UtvDia

3,6
3,1
4,6
5,1
4,6
2,5

699,415
487,705
520,192
590,804
515,035
514,985

Tolerans
Färdigritning
(mm)

±0,030
±0,025
±0,050
±0,050
±0,125
±0,240

±0,050
±0,025
±0,050
±0,050
±0,125
±0,245

Mittendelen i verktyget ger information om specifika kravnummers duglighet, se Tabell 3.
Informationen är hämtad från Volvo Aeros uppföljningssystem KPS. Duglighetsdelen
innehåller också en del beräkningar på exempelvis teoretiskt minsta tolerans för
kravnumret och en jämförelse mellan denna och toleransen från färdigritning och
operationsritning. För att visualisera bättre och sämre värden i verktyget har vissa format
använts. Vid visualiseringen av Cp- och Cpk-värden har ett format använts som visar röd
cirkel vid värden mindre än 1,0, gul för värden lika med eller större än 1,0 men mindre än
1,33 och grön för värden lika med eller större än 1,33. Ett format har också använts vid
jämförelsen mellan tolerans i färdig- eller operationsritning och teoretiskt minsta tolerans.
Vid en tolerans i färdig- eller operationsritning större än teoretiskt minsta tolerans färgas
cellen under ”Tolerans ok/ej ok” grön och vice versa färgas cellen röd.
Tabell 3. Duglighet
Tolerans
O-ritning
(mm)

Från O-ritning
Tolerans
O-ritning
ok/ej ok med
Cp=1,33
±0,030
±0,025
±0,050
±0,050
±0,125

-1
-1
1
1
1

Teoretiskt
mintsta
tolersans
O-ritning
(mm)
±0,032
±0,028
±0,024
±0,016
±0,088

Tolerans
Färdigritning
(mm)

Från Färdigritning
Tillverkning
Tolerans
Teoretiskt
Sigma
Cp
Cpk
Färdigritning minsta tolerans Tillv.
Tillv.
Tillv.
ok/ej ok med Färdigritning
Cp=1,33
(mm)

±0,050
±0,025
±0,050
±0,050
±0,125

1
-1
-1
-1
1
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±0,044
±0,052
±0,052
±0,056
±0,088

0,008
0,007
0,006
0,004
0,022

0,887
1,256
2,295
3,955
1,919

0,754
1,205
2,237
3,244
1,72

Sigma
Kontr.

0,011
0,013
0,013
0,014
0,022

Kontroll
Cp
Cpk
Kontr.
Kontr.

1,521
0,643
1,254
1,228
1,859

1,025
0,412
1,028
0,982
1,101
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I den sista delen av verktyget erhålls information om kostnader och bearbetningstider för
kravnumren, se Tabell 4. Delen innehåller uträkningar så som ”Antal fel per 100 detaljer”,
”Administrativa kostnader för fel” samt ”Bearbetningstider”. Beräkningen ”Antal fel per
100 detaljer” är baserad på Cp-värdet från kontrollen enligt Sex Sigma-teorin, under
antagande att processen är i jämvikt och perfekt centrerad. ”Administrativa kostnader för
fel” är baserad på uppgifter om kostnad för hantering av en avvikelse erhållet från tidigare
VU-arbete. Kolumnen ”Antal mätskär” visar antalet mätningar som utförs under
operationen och kolumnen ”Automatiserat/Manuellt” visar om mätningarna sker
automatiserat av maskin eller manuellt av operatör. Stor del av informationen till denna
del av verktyget fås genom intervju med NC-programmeraren för vald detalj.
Tabell 4. Kostnad och bearbetningstid
Antal fel AdministTyp av skär
/100
rativa Kostn.
detaljer för antal fel/
100 detaljer
(kr)
0,135
30,86
2,27
2,27
0,0032
0,00034

453,6
Keramik
103689,6
Keramik
7627,2 Hårdmetall
7627,2
10,752 Hårdmetall
1,1424

Antal Bearbetnins- Bearbetnings- Maskin
mätskär
tid (min) metod
(L+5×π×D)
(f×Vc×1000)
3
3
3
2
2

0,79
0,56
8,72
#DIV/0!
5,18
#DIV/0!

Svarv
Svarv
Svarv
Slip
Svarv
Svarv

A=Automatiserat Senast
Kommentar
M=Manuellt
uppdaterad

MTC
MTC
MTC

Automatiserat
Manuellt
Automatiserat

MTC
MTC

Automatiserat

2011-03-01
2011-03-01
2011-03-01
2011-03-01 Samma ÖTG UTG i både tillverkning och kontroll
2011-03-01 Samma ÖTG UTG i både tillverkning och kontroll
2011-03-01

5.2.2 Filtreringsmöjlighet i verktyget
Verktyget är uppbyggt på så sätt att användaren filtrerar ut vad som är relevant och av
intresse för specifika fall. Filtreringsmöjligheterna är ordnade från vänster till höger efter
stigande detaljeringsgrad. Makro har använts för att möjliggöra en lättare filtrering för
användaren och förinställda kriterier för filtrering har valts ut, se Figur 4. Genom att klicka
på en ruta i verktyget filtreras tabellen under på detta val, exempelvis vid ett klickande på
”UtvDia” sorteras listan på endast utvändiga diametrar. Makrona fungerar på så sätt att
vid val av flera kriterier sorteras kravnumren i listan enligt den logiska funktionen ”och”,
vilket innebär att alla kriterier måste uppfyllas på kravnumren. Verktyget har utformats så
att plats för eventuell ändring av valbara kriterier finns.

Figur 4. Bild över olika sorteringsfunktioner i DFM-verktyget.
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DFM-verktyget har även en funktion där ett medelvärde från tolerans från färdigritning
och ett medelvärde från teoretiskt minsta tolerans räknas ut, se Figur 5. Vid filtrering fås
också här en uträknad jämförelse mellan teoretiskt minsta och satt tolerans på
färdigritningen av det som visas i tabellen. Denna funktion ger möjlighet till en snabb
överblick på vad dagens bearbetningsprocesser klarar av toleransmässigt enligt valda
kriterier samt vilka toleranser som är satta i nuläget.
Tolerans Färdigritning, medel:
Teoretiskt minsta tolerans färdigritning, medel:

0,109
0,093

Figur 5. Bild över jämförelsefunktionen mellan satt tolerans och teoretiskt minsta tolerans.

5.3 Beräkningar
I arbetet har det blivit nödvändigt att utföra vissa beräkningar för att öka
användarvänligheten av verktyget. Den input som verktyget kräver för de beräkningar som
utförs ses i Figur 6.
Input

Output
Nominellt mått
Tolerans
Färdigritning

ÖTG
UTG

Tolerans O-ritning
Sigma Tillverkning

Teoretiskt minsta
tolerans O-ritning

Tolerans
Färdigritning
Sigma Kontroll

Teoretiskt minsta
tolerans
Färdigritning

Cp Kontroll

Antal Fel per 100
detaljer

Antal fel per 100
detaljer

Administrativa
kostnader för fel

Skärlängd
Antal skär
Matning
Skärhastighet
Nominellt mått

Operationstider

Figur 6. Bilden illustrerar den indata verktyget använder sig av och den utdata som representeras.

I färdigritningar på Volvo Aero står det beskrivet övre och undre toleransgräns, ÖTG och
UTG, för varje mått istället för det nominella måttet och en toleransvidd. För att få fram
det nominella måttet på färdigritningen samt en toleransvidd för denna beräknades
följande:
Ö𝑇𝐺 + 𝑈𝑇𝐺
[𝑒𝑘𝑣. 4]
2
Ö𝑇𝐺 − 𝑈𝑇𝐺
𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑖𝑑𝑑 = ±
[𝑒𝑘𝑣. 5]
2

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑚å𝑡𝑡 =
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Teoretiskt minsta tolerans för både färdigritning och operationsritning beräknas med hjälp
av Sex Sigma-teorins formel för beräkning av Cp-värde. En omskrivning av formeln har
gjorts i syfte att välja en tolerans med Cp-värde på 1,33 och beräkna den teoretiskt minsta
tolerans processen klarar av idag. Beräkningen har kunnat genomföras med hjälp av
Sigma-värdet för respektive kravnummer som hämtats från KPS.
𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 = ±

6 × 𝜎 × 1,33
[𝑒𝑘𝑣. 6]
2

För att lättare överskåda vilka toleranser som är satta i enlighet med de krav Volvo Aero
har idag på processer, Cp=1,33, har en jämförelse gjorts mellan teoretiskt minsta tolerans
och den satta toleransen på både färdigritning och operationsritning. Verktyget är
utformat så att vid en tolerans i färdig- eller operationsritning större än eller lika med
teoretiskt minsta tolerans färgas cellen under ”Tolerans ok/ej ok” grön. Vid mindre
tolerans färgas cellen i kolumnen röd. Detta skapar en pedagogisk bild över hur toleranser
är satta idag. Villkoret nedanför ger grön cell och visar vad man bör eftersträva vid
framtida toleranssättning.
𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 ≥ 𝑇𝑒𝑟𝑜𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 [𝑒𝑘𝑣. 7]
Bearbetningstider beror på många faktorer. Variabler som använts i formeln för beräkning
av bearbetningstid är skärlängd (L), diameter (D), matning (f) och skärhastighet (VC).
Enligt operationsunderlag skall det ibland göras stopp i bearbetningen för mätningar vilket
kan vara maskinberoende alternativt operatörsberoende. För att ta med detta moment i
beräkningen är bearbetningstiden multiplicerad med antal stopp maskinen eller operatören
gör för att gå in och mäta det avverkade området. Ett antagande har gjorts att samma
ingående parametrar gäller för alla skär i bearbetningen för det relevanta kravnumret. I
beräkningen för bearbetningstid har ingen hänsyn tagits till den tid maskinen stod stilla i
stoppet.
𝐵𝑒𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =

(𝐿 + 5∗ ) × 𝜋 × 𝐷
× 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚ä𝑡𝑠𝑘ä𝑟 [𝑒𝑘𝑣. 8]
𝑓 × 𝑉𝑐 × 1000

* 5 avser att 5 mm adderas till den bearbetade längden. Vidare information, se Kapitel 5.4.
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Kolumnen ”Antal fel per 100 detaljer” grundar sig på Sex Sigma-teorins DPMO-tabell
och uträkningens utgångspunkt är Cp-värdet från kontrollkolumnen. I DPMO-tabellen
står det beskrivet korrelationen mellan antal fel per miljoner tillfällen och Cp-värde, under
antagande att processen är i jämvikt och perfekt centrerad. För att få ett mer relevant
samband för Volvo Aero mellan antal fel och Cp-värde beräknas antal fel per 100 tillfällen
istället genom att dividera tabellen med 10 000, se Tabell 5.
Tabell 5. Antal fel per 100 tillfällen relativt Cp och σ.

Cp
0,67
0,83
1
1,17
1,33
1,5
1,67
1,83
2

Antal fel
/100
detaljer
30,86
15,87
6,68
2,27
0,621
0,135
0,0233
0,0032
0,00034

σ
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6

För att sedan räkna ut kostnad för antal fel multipliceras kolumnen ”antal fel per 100
detaljer” med den redan uträknade administrativa kostnaden, 3360 kr, som gjorts i ett
tidigare VU-arbete. Se Bilaga C för information om uträkningen för de administrativa
kostnaderna.

5.4 Antaganden gjorda i DFM-verktyget
I formeln för uträkning av bearbetningstid har ett antagande gjorts att bearbetningslängden adderas med 5 mm. Detta har lagts till i formeln för att kompensera för in- och
utgångar till bearbetningsområdet av verktygsbanan samt för att centrum på skäret skall
passera området som skall avverkas. Längden 5 mm är en uppskattning diskuterats fram
tillsammans med NC-programmerare på företaget. Ett annat antagande som berör
uträkningen av bearbetningstid är att matning och skärhastighet antas vara samma på skär
före och efter mätskär. På grund av att den uträknade bearbetningstiden för ett skär
multipliceras med kolumnen för antal mätskär tas ingen hänsyn till ändrad matning och
skärhastighet efter byte av skär. Dessa indata ändras inte alltid och att detta antagande
påverkar resultatet för bearbetningstiden försumbart har också beslutats om i samråd med
NC-programmerare. Faktumet att kolumnen ”Bearbetningstid” kallas just detta och inte
”Operationstid” har betydelse. Uträkningen för bearbetningstid tar ingen hänsyn till tiden
för mätningen, vare sig den sker manuellt eller automatiskt, utan är något som får
reflekteras över med hjälp av kolumnen ”Automatiskt/Manuellt”.
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Den framtagna kostnaden för fel per 100 tillverkade detaljer i verktyget tar ingen hänsyn
till eventuella reparerationskostnader för detaljen. Det är också en teoretisk siffra baserad
på Sex Sigma-teorins DPMO-tabell, vilken beräknas på en miljon tillfällen. Beräkningen i
verktyget baseras på värden i tabellen dividerat med 10 000, vilket kan ge en grövre
uppskattning på antalet defekter. Denna kolumn tar endast hänsyn till den administrativa
kostnaden på företaget för de fel vilka resulterar i interna och/eller externa
kundavvikelser. Ett VU-arbete, som utfördes 2008, beräknar den genomsnittliga
administrativa kostnaden för interna respektive externa kundavvikelser. Dessa uppgifter
har inte ändrats avsevärt och kan fortfarande ses som aktuella. Fördelningen på interna
och externa kundavvikelser, se Bilaga C, baseras på uppgifter från 2010 års produktion
och används för beräkning av genomsnittlig administrativ kostnad för antal fel per 100
detaljer.

5.5 Tillvägagångssätt vid användande och datainsamling för
Volvo Aero
En instruktion för tillvägagångssättet vid användandet av DFM-verktyget har tagits fram
för anställda på Volvo Aero med tillgång till verktyget. Stora delar av instruktionen är
baserad på uppgifter från denna rapport och kommer att ges ut i samband med att DFMverktyget blir officiellt på företaget. En instruktion som är till hjälp för fortsatt utveckling
av DFM-verktyget har också tagits fram där kopiering av makro och skapandet av ett nytt
makro står beskrivet. Uppdateringar av instruktion sker i samband med eventuella
ändringar av DFM-verktygets struktur. De tre instruktionerna, framtagna för Volvo Aero,
finns att läsa i Bilaga D, E och F.
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6 Diskussion och reflektioner
Kapitlet innehåller diskussioner och egna reflektioner uppkomna under arbetets gång.
Diskussionen angående DFM-verktyget är baserad på kommentarer från VU-grupp,
handledare från företag och avdelningschef.
Målet med examensarbetet var att skapa ett verktyg för insamling av erfarenhetsdata för
produktutvecklingsprocessen. Det skall vara användbart för att bidra till ett systematiskt
arbetssätt för produktionsanpassad konstruktion. Detta mål och har uppfyllts genom
utvecklandet av en struktur för ett DFM-verktyg. Verktyget som skapats samlar aktuell
erfarenhet från tillverkningsorganisationen. Detta möjliggör en förbättring av ett
systematiskt arbetssätt för produktionsanpassad konstruktion, vilket kan medföra ökad
produktivitet och producerbarhet på kommande koncept.
Verktyget innehåller 35 kolumner varav 9 stycken är beräkningar verktyget utför baserat
på den inmatade informationen. Två av de beräkningskolumner som är värda att lyftas
fram är kolumnerna ”Teoretiskt minsta tolerans”, vilka är baserade på Sigma-värdet från
kontroll respektive tillverkning. Dessa kolumner beräknar den teoretiskt minsta toleransen
möjlig att sätta på operationsritning respektive färdigritning baserat på vad processer med
ett Cp på 1,33 i dagsläget klarar av. Dessa uträkningar finns inte att tillgå i något av Volvo
Aeros system utan är något som endast finns framtaget i detta DFM-verktyg. En
jämförelse mellan satt tolerans på både färdigritning och operationsritning har gjorts med
den uträknade teoretiskt minsta toleransen finns. Resultatet presenteras med gröna och
röda celler för en satt tolerans större än den teoretiskt minsta toleransen för grönt och
tvärt om för röd cell. Denna jämförelse ger möjlighet för medarbetare i
tillverkningsorganisationen att kontrollera de detaljer som redan är i serietillverkning och
underlätta ett förebyggande arbete mot återkommande avvikelser.
Verktyget fylls i dagsläget på manuellt och uppgifter från KPS behöver uppdateras årligen.
Detta kan anses vara ett tidsödande arbete men är nödvändigt eftersom Volvo Aeros
system för informationssamlig idag inte kan interagera med varandra. En anledning till att
det är till fördel att fylla på verktyget med information är att informationen endast
behöver fyllas på en gång. Vid manuell påfyllnad av verktyget kan fel uppstå som inte
upptäcks. Detta skulle innebära att verktyget levererar felaktig information till användaren.
Vid ett scenario där de olika systemen interagerar och därmed möjliggör en automatisk
påfyllnad och uppdatering av verktyget, skulle denna felkälla minimeras.
Tillverkningsledares arbete består ofta av att ta beslut och ge råd angående producerbarhet
på ett visst krav. För att styrka åsikterna angående designlösningar i utvecklingsprojekt
måste tillverkningsledaren idag leta upp liknande krav i Volvo Aeros olika system och
mycket tid kan gå till spillo. Denna tidsåtgång minskas av detta DFM-verktyg och därmed
kan tidsåtgången för den manuella insamlingen av information till verktyget motiveras.
Enligt uppgifter från KPS-programmerare kommer systemet för kontroll, process och
styrning uppdateras och en lättare överföring av duglighetsdata via Microsoft Excel
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kommer bli möjlig. Detta skulle underlätta arbetet med påfyllnaden av verktyget avsevärt
och tidsåtgången för det skulle minskas.
Verktyget är strukturerat på ett pedagogiskt sätt för att skapa en lättare förståelse för
användningen av det. Kolumnerna är sorterade efter stigande detaljeringsgrad från vänster
till höger och likaså de programmerade makrona. Makro har använts för att möjliggöra en
filtrering av relevanta kriterier. En kombination av flera valda kriterier skapar ett logiskt
”och” i filtreringen och antalet kravnummer i den underliggande tabellen avsmalnar då
gradvis. Möjligheten finns också för användaren att filtrera mer detaljerat genom att
markera andra filtrerings- och sorteringsmöjligheter direkt i tabellen. Detta upplägg ger
stor frihet i arbetssättet med verktyget och användaren har möjlighet att nyttja det på det
sätt som passar denne bäst.
Kolumnerna för duglighetsdatan ger en tydlig bild på vad dagens produktion och
processer klarar av kapabilitetsmässigt. Genom färgkodningar har informationen gjorts
mer lättydlig med grön, gul och röd färg för bra, ok och sämre värden. Dock är
duglighetsdata något som de flesta på Volvo Aero inte kommer i kontakt med dagligen
och därför finns kolumnen ”Administrativa kostnader för antal fel/100 detaljer”, baserad
på uppgifter från duglighetskolumnerna. Den kostnad som beräknas i kolumnen ger en
möjlighet för medarbetarna att bli mer uppmärksamma på vad för konsekvenser ett beslut
kan få för företaget i stort.
Genom att användaren kombinerar uppgifter från de olika kolumnerna fås en större
förståelse för vad satta krav har för påverkan på den totala produktkostnaden. En
kombination av exempelvis material, bearbetningstid, bearbetningsmetod och maskin ger
användaren en bättre uppfattning om den totala tillverkningskostnaden för kravet.
Bearbetningstid är en uträkning som verktyget utför och formeln är designad för att passa
ändamålet för verktyget så bra som möjligt i syfte att ge en fingervisning till vilken
utsträckning detta krav påverkar ledtid och kostnad. Det finns också möjlighet för
användaren att snabbt och lätt ta fram operationsritningar för valda krav eftersom
verktyget innehåller en hänvisning till denna och sidnummer för kravet. En studie av
operationsritningen kan ge användaren av verktyget ytterligare kunskap i form av
exempelvis vilken slags fixtur som krävs för att olika krav skall uppnås.

33

Design for Manufacturing
- för produktionsanpassad konstruktion på Volvo Aero

7 Slutsatser och framtida arbete
DFM-verktyget kommer vara till hjälp för tillverkningsledare med både stor och mindre
erfarenhet. Tillverkningsledarnas åsikter i tidiga projektfaser styrks med hjälp av detta
verktyg eftersom det visar aktuell data från tillverkningsprocesser. Mer hänsyn kan därmed
tas till producerbarhetsaspekter i tidiga faser i utvecklingsprojekt och en eventuell
sänkning av den totala produktkostnaden kan erhållas. Tid använd i uppföljningssyfte av
kravnummer kommer att förkortas avsevärt i och med att kunskap, information och data
numera finns samlad i ett och samma verktyg. En förkortning av tiden använd för
uppföljning ger möjlighet för tillverkningsledaren att lägga mer tid på andra
producerbarhetshöjande arbetsuppgifter.
DFM-verktyget har presenterats för ett antal tillverkningsledare utanför VU-gruppen och
responsen var positiv. En förvaltare har utsetts från avdelning 9931 för fortsatt utveckling
och ett framtida användande. Förslag har lagts fram om att feriearbetare skall utsättas för
att under sommaren 2011 arbeta med utfyllnaden av verktyget.

En väl fungerande struktur för DFM-verktyget har tagits fram. Funktionen för denna
behöver testas ytterligare och en större mängd rådata behövs i verktyget för att möjliggöra
en framtida utvärdering och bredare användning. Förutsättningen för att DFM-verktyget
skall bli användbart i utvecklingsprojekt är att resurser avsätts för ifyllnad av information.
För datainsamlingen har en instruktion för tillvägagångssättet tagits fram, vilket gör det
möjligt för medarbetare på 9931 att fylla på verktyget med information. En del
datainsamlingen är att ta fram uppgifter från KPS och enligt intervjuer med KPSprogrammerare arbetar Volvo Aero aktivt med att hitta ett nytt uppföljningssystem för
duglighetsdata. Ett förbättringsförslag på det nuvarande systemet KPS är att göra det
möjligt att exportera duglighetsdata till Excel, vilket skulle underlätta ifyllnaden av
verktyget avsevärt.
Som verktyget ser ut idag är det avgränsat till att ta in krav gällande diametrar och fortsatt
arbete kommer bli utbyggnad av den framtagna strukturen. Ubyggnaden kommer avgränsa
sig till att utforma DFM-verktyget så att en insamling av krav gällande andra egenskaper
blir möjlig. En instruktion har tagits fram för enklast tillvägagångssätt vid utbyggnad av
DFM-verktyget och förutsättningen för fortsatt utbyggnad av strukturen på verktyget är
att personen i fråga har viss kunskap om Excel-funktionen Makro. Detta är ett behov vid
underhåll och tillägg av de förinställda sorteringsfunktionerna.
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A. Tidsplan för examensarbetet

Figur 1. Tidplan för examensarbetet.
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B. DFM-verktyget

Figur 1. Översiktlig bild över DFM-verktyget.
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C. Administrativa kostnader, tidigare VU-arbete
Följande uppgifter är ett utdrag ur ett tidigare VU-arbete som utfördes under perioden
2007-11-01 till och med 2008-10-31. Uppgifterna kan anses aktuella.

Sammanställning av tid och kostnader för Q3
Medelvärde kostnad/Q3:
(150/60 × 0,49 + 480/60 × 0,51) (tim/Q3) × 500 (SEK/tim) ≈ 2650 SEK/Q3
Kostnad medelvärde återkommande:
150/60 (tim/Q3) × 500 (SEK/tim) = 1250 SEK/Q3
Kostnad medelvärde ej återkommande:
480/60 (tim/Q3) × 500 (SEK/tim) = 4000 SEK/Q3

Sammanställning av tid och kostnader för Q4
Medelvärde tid/Q4 då VAC inte har konstruktionsansvar och reparation av produkt ska
utföras: 25 h 15 min
Medelvärde tid/Q4 då VAC inte har konstruktionsansvar och reparation samt kvalificering
utföras: 165 h 15 min
0,1 x 165,25 + 0,9 + 25,25 = 39,25 (20%)
Medelvärde tid/Q4 då VAC inte har konstruktionsansvar och produkt är ”use as is”: 5 h 15
min (80%)
Medelvärde kostnad/Q4 då VAC inte har konstruktionsansvar:
× 500 (SEK/tim) = 6025 kr
Medelvärde kostnad/Q4:
0,8*6025 + 0,16*11152 + 0,04*12272 = 7095 kr/Q4
Ingen hänsyn tagen till kostnader som kund kräver för behandling.

Figur 1. Diagrammet visar att ca 10 % av Q3* avvikelserna blir Q4**, vilket ligger till grund för den
administrativa kostnadsberäkningen.

Vid kombination av tabellen för andel Q3 och Q4 avvikelser kan ett medelvärde för
kostnad för ett fel beräknas: 2650+0,10*7095=3360kr
* Intern avvikelse benämns som Q3.
** Extern kundavvikelse benämns som Q4.
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D. Tillvägagångssätt vid användandet av DFM-verktyg
Detta verktyg är främst till för användning i tidiga konceptfaser i utvecklingsprojekt men är
också tillämpningsbart som stöd vid toleranssättning. Verktyget kan ses som hjälp till att
effektivisera tillverkningsledares arbete och stödja tillverkningsrelaterade påståenden i
utvecklingsprojekt.

Tabellen
Verktyget är skapat i Microsoft Excel och en struktur för det har genom samråd med
utvald Verksamhetsutvecklingsgrupp tagits fram. De kolumner som finns att fylla i är
indelade i tre olika grupper för att erhålla ett systematiskt och pedagogiskt upplägg:
Basfakta:
- Material
- Detalj
- Materialnr/Artikelnr
- O-ritning
- Sidhänvisning O-ritning (till kravnr)
- Kravnummer

- Beskrivning (ex. diameter, tjocklek)
- Bearbetningslängd
- Nominellt mått (från Färdigritning)
- Tolerans Färdigritning
- Tolerans O-ritning

Duglighet:
- Tolerans O-ritning ok/ej ok
- Teoretiskt minsta tolerans O-ritning
- Tolerans Färdigritning ok/ej ok
- Teoretiskt minsta tolerans Färdigritning
- Cp Kontroll

- Cp Tillverkning
- Cpk Tillverkning
- Sigma Kontroll
- Sigma Tillverkning
- Cpk Kontroll

Kostnad och bearbetningstid:
- Antal fel/100 detaljer
- Administrativa kostnader för antal fel/100 detaljer
- Typ av skär (ex. hårdmetall/keramik)
- Antal mätskär
- Bearbetningstider
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- Bearbetningsmetod
- Maskin
- Automatiserat/Manuellt (mätning
sker av operatör eller maskin)
- Kommentar
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Den första delen i DFM-verktyget benämns som basfakta, se Tabell 1, och är framtagen för
att användaren enkelt och snabbt vid behov kunna söka vidare i Volvo Aeros
informationssystem för en djupare granskning av ett specifikt kravnummer. Flera
beräkningar och sorteringsfunktioner bygger på denna första del i verktyget.
Tabell 1. Basfakta
Material Detalj

INCO718
INCO718
INCO718
INCO718
INCO718
INCO718

Materialnr/
Artikelnr

O-ritning

SidKravnr Beskriv Bearbe Nominellt Tolerans
hänvisning
ning
tnings- mått från O-ritning
O-ritning
längd Färdig(mm)
ritning
(mm)

Diffuser Case
Diffuser Case
Diffuser Case
Diffuser Case
Diffuser Case
Diffuser Case

3(6)
4(6)
4(6)
2(5)
4(6)
4(6)

InvDia
UtvDia
UtvDia
UtvDia
UtvDia
UtvDia

3,6
3,1
4,6
5,1
4,6
2,5

699,415
487,705
520,192
590,804
515,035
514,985

Tolerans
Färdigritning
(mm)

±0,030
±0,025
±0,050
±0,050
±0,125
±0,240

±0,050
±0,025
±0,050
±0,050
±0,125
±0,245

Mittendelen i verktyget ger information om specifika kravnummers duglighet, se Tabell 2.
Duglighetsdelen innehåller också beräkningar på teoretiskt minsta tolerans för kravnumret
och en jämförelse mellan denna och toleransen från färdigritning och operationsritning.
Kolumnen ”Teoretiskt minsta tolerans” beräknas genom en omskrivning av Six Sigmateorins formel för Cp-värde. Ett Cp-värde på 1,33 har använts för att ta fram en teoretiskt
minsta tolerans processer klarar av idag för respektive kravnummer. Den beroende
variabeln i kolumnen ”Teoretiskt minsta tolerans” är Sigma-värdet från kontroll och
tillverkning för respektive kravnummer.
Sigma är en uträknad toleransvidd från KPS på Volvo Aero för en sigmagräns. Värdet
sigma för varje kravnummer är baserat på vardera kravnummers tolerans och Cp-värde,
beräknat enligt formeln:
𝜎=±

Ö𝑇𝐺 − 𝑈𝑇𝐺
6 × 𝐶𝑝

För att visualisera bättre och sämre värden i verktyget har vissa format använts. Vid
visualiseringen av Cp- och Cpk-värden har ett format använts som visar grön, gul eller röd
cirkel vid kriterierna nedan.
𝐺𝑟ö𝑛: 𝐶𝑝 𝑒𝑙. 𝐶𝑝𝑘 ≥ 1,33
𝐺𝑢𝑙: 1,0 ≤ 𝐶𝑝 𝑒𝑙. 𝐶𝑝𝑘 < 1,33
𝑅ö𝑑: 𝐶𝑝 𝑒𝑙. 𝐶𝑝𝑘 < 1,0
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Ett format har också använts för att tydliggöra en jämförelse mellan tolerans i färdig- eller
operationsritning och teoretiskt minsta tolerans för respektive kravnummer. Nedan ses
kriterierna för grön och röd cell.
𝐺𝑟ö𝑛: 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝐹ä𝑟𝑑𝑖𝑔𝑟𝑖𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑙. 𝑂𝑟𝑖𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ≥ 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠
𝑅ö𝑑: 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝐹ä𝑟𝑑𝑖𝑔𝑟𝑖𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑙. 𝑂𝑟𝑖𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 < 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠
Tabell 2. Duglighet
Tolerans
O-ritning
(mm)

Från O-ritning
Tolerans
Teoretiskt
O-ritning ok mintsta
med Cp=1,33 tolersans
O-ritning
(mm)
±0,030
±0,025
±0,050
±0,050
±0,125

-1
-1
1
1
1

Tolerans
Färdigritning
(mm)

±0,032
±0,028
±0,024
±0,016
±0,088

Från Färdigritning
Tillverkning
Tolerans
Teoretiskt
Sigma
Cp
Cpk
Färdigritning minsta tolerans Tillv.
Tillv.
Tillv.
ok med
Färdigritning
Cp=1,33
(mm)

±0,050
±0,025
±0,050
±0,050
±0,125

1
-1
-1
-1
1

±0,044
±0,052
±0,052
±0,056
±0,088

0,008
0,007
0,006
0,004
0,022

0,887
1,256
2,295
3,955
1,919

0,754
1,205
2,237
3,244
1,72

Sigma
Kontr.

0,011
0,013
0,013
0,014
0,022

Kontroll
Cp
Cpk
Kontr.
Kontr.

1,521
0,643
1,254
1,228
1,859

1,025
0,412
1,028
0,982
1,101

I den senare delen i verktyget erhålls information om kostnader och bearbetningstider för
kravnumren. Delen innehåller uträkningar så som ”Antal fel per 100 detaljer”,
”Administrativa kostnader för fel” samt ”Bearbetningstider”. Beräkningen ”Antal fel per
100 detaljer” är baserad på Cp-värdet från kontrollen enligt DPMO-tabellen, under
antagandet att processen är i jämvikt och perfekt centrerad. DPMO står för ”Defects Per
Million Opportunities” och beräkningen i DFM-verktyget är gjord efter ett utfall på 100
tänkta detaljer. En jämförelse har i denna tabell gjorts mellan Cp och antal fel per 100
detaljer, se tabell nedan.
Tabell 3. Cp i korrelation med Antal fel per 100 detaljer.
Cp
0,67
0,83
1
1,17
1,33
1,5
1,67
1,83
2

Antal fel
/100
detaljer
30,86
15,87
6,68
2,27
0,621
0,135
0,0233
0,0032
0,00034

”Administrativa kostnader för antal fel/100 detaljer” är baserad på uppgifter om kostnad
för hantering av en avvikelse erhållet från tidigare VU-arbete. Kolumnen ”Antal mätskär”
visar antalet mätningar som utförs under operationen och kolumnen ”Automatiserat
/Manuellt” visar om mätningarna sker automatiserat av maskin eller manuellt av operatör.
Tabell 4. Kostnad och bearbetningstid
Antal fel AdministTyp av skär
/100
rativa Kostn.
detaljer för antal fel/
100 detaljer
(kr)
0,135
30,86
2,27
2,27
0,0032
0,00034
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453,6
Keramik
103689,6
Keramik
7627,2 Hårdmetall
7627,2
10,752 Hårdmetall
1,1424

Antal Bearbetnins- Bearbetnings- Maskin
mätskär
tid (min) metod
(L+5×π×D)
(f×Vc×1000)
3
3
3
2
2

0,79
0,56
8,72
#DIV/0!
5,18
#DIV/0!

Svarv
Svarv
Svarv
Slip
Svarv
Svarv

A=Automatiserat Senast
Kommentar
M=Manuellt
uppdaterad

MTC
MTC
MTC

Automatiserat
Manuellt
Automatiserat

MTC
MTC

Automatiserat

D:3

2011-03-01
2011-03-01
2011-03-01
2011-03-01 Samma ÖTG UTG i både tillverkning och kontroll
2011-03-01 Samma ÖTG UTG i både tillverkning och kontroll
2011-03-01
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Filtreringsmöjlighet i verktyget
Verktyget är uppbyggt så att användaren filtrerar ut vad som är relevant och av intresse för
specifika fall. Filtreringsmöjligheterna är ordnade från vänster till höger efter stigande
detaljeringsgrad. Makro har använts för att möjliggöra en lättare filtrering för användaren
och förinställda kriterier för filtrering har valts ut, se Figur 4.
Genom att klicka på en ruta i verktyget filtreras tabellen under på detta val, exempelvis vid
ett klickande på ”UtvDia” sorteras tabellen på endast utvändiga diametrar. Makrona
fungerar på så sätt att vid flera val av kriterier sorteras kravnumren i tabellen enligt den
logiska funktionen ”och”, vilket innebär att alla kriterier måste uppfyllas för kravnumren.
Verktyget har utformats så att plats för eventuell ändring av valbara kriterier finns.

Figur 1. Bild över olika sorteringsfunktioner i DFM-verktyget.

DFM-verktyget har även en funktion där ett medelvärde från tolerans från färdigritning
och medelvärde från teoretiskt minsta tolerans räknas ut, se Figur 2. Vid filtrering fås också
här en uträknad jämförelse mellan teoretiskt minsta och satt tolerans på färdigritningen av
det som visas i tabellen. Denna funktion ger möjlighet till en snabb överblick på vad dagens
bearbetningsprocesser klarar av toleransmässigt enligt valda kriterier samt vilka toleranser
som är satta i nuläget.
Tolerans Färdigritning, medel:
0,109
Teoretiskt minsta tolerans färdigritning, medel:
0,093
Figur 5. Bild över jämförelsefunktionen mellan satt tolerans och teoretiskt minsta tolerans.
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E. Tillvägagångssätt vid datainsamling till DFM-verktyg
Detta verktyg är främst till för användning i tidiga konceptfaser i utvecklingsprojekt men är
också tillämpningsbart som stöd vid toleranssättning. Verktyget kan ses som hjälp till att
effektivisera tillverkningsledares arbete och stödja tillverkningsrelaterade påståenden i
utvecklingsprojekt. Verktyget samlar information ifrån flertalet källor; SAP, KPS samt
erfarenhet från detaljansvarig och programmerare för detaljer vars information är intressant
för framtida utvecklingsprojekt, se Figur 1. Ett index har tagits fram som en överblick på
vart ifrån informationen hämtas. Indexet är upprättat i den ordningsföljd kolumnerna följer
i DFM-verktyget. Därefter beskrivs en instruktion för insamlandet av information till
verktyget följt av beräkningar utförda i de kolumner som benämns i indexet.

DFM-verktyg

Intervjuer

Detaljansvarig/
Uppdragsivare
- Materialnummer
- O-ritningnummer
- Kommentarer

NC-Programmerare
- Skärhastighet
- Matning
- Automatiserad/
Manuell
- Typ av skär
- Antal mätskär
- Maskin

SAP

Färdigritning
- Relevanta kravnr
- Nominellt mått
- Toleransgränser
- Beskrivning (ex.
diameter, tjocklek)
- Material

KPS

Operationsritningar
-Toleranser
- Sidnummer
- Skärlängd
- Bearbetningsmetod

Duglighetsdata
Tillverkning och
Kontroll:
- Cp-värde
-Cpk- värde
- Sigma-värde

Figur 1. Bilden ovan illustrerar vilka olika system och källor som information samlas ifrån och ger
input till DFM-verktyget.
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Index
Kolumn:

Information hämtas från:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Material
Detalj
Materialnr/Artikelnr
O-ritningsnr
Sidhänvisning
Kravnr
Beskrivning
Bearbetningslängd
ÖTG
UTG
Nominellt mått
Tolerans, O-ritning
Tolerans O-ritning ok med Cp=1,33
Teoretiskt minsta tolerans, O-ritning
Tolerans, Färdigritning
Tolerans Färdigritning ok med Cp=1,33
Teoretiskt minsta tolerans, Färdigritning
Sigma, Tillverkning
Cp, Tillverkning
Cpk, Tillverkning
Sigma, Kontroll
Cp, Kontroll
Cpk, Kontroll
Antal fel per 100 detaljer
Administrativa kostnader för fel
Typ av skär
Matning
Skärhastighet
Antal mätskär
Bearbetningstid
Bearbetningsmetod
Maskin
A=Automatiserat/M=Manuellt
Senast uppdaterad
Kommentar

Detaljansvarig
Färdigritning
Färdigritning
O-ritning
O-ritning
Färdigritning/O-ritning
Färdigritning
Färdigritning/O-ritning
Färdigritning
Färdigritning
Uträkning se sid. 4-5
O-ritning
Uträkning se sid. 4-5
Uträkning se sid. 4-5
Uträkning se sid. 4-5
Uträkning se sid. 4-5
Uträkning se sid. 4-5
KPS (Vänster histogram)
KPS (Vänster histogram)
KPS (Vänster histogram)
KPS (Höger histogram)
KPS (Höger histogram)
KPS (Höger histogram)
Uträkning se sid. 4-5
Uträkning se sid. 4-5
Uppgifter från programmerare
Uppgifter från programmerare
Uppgifter från programmerare
Uppgifter från programmerare
Uträkning se sid 4-5
O-ritning
Uppgifter från programmerare
Uppgifter från programmerare
Dagens datum
Allt, även egna kommentarer.
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Tillvägagångssätt
Beskrivningen förutsätter att Färdigritningens nummer och Material-/Artikelnummer är
detsamma.
Vid datainsamling för krav med egenskaper som inte är representerade i DFM-verktyget,
börja med instruktionen ”Tillvägagångssätt för kopiering av DFM-verktyg med tillhörande
macro”
1. Välj funktionen ”IXOS” med beteckningen J6NY och sök efter Färdigritningen,
alternativt beställ den från Dokumenthanteringen.
2. Leta igenom den framtagna Färdigritningen efter relevant information och fyll i
verktygets kolumner nr 1-3 och 6-10 enligt indexnumreringen.
3. Gå in i SAP/R3 och välj funktionen ”Display Routing” med beteckningen CA 03.
Sök på Routing via materialnummer och välj det Group Counter, GrC, som är
relevant.
4. Gå in i respektive operation med relevant bearbetningsmetod, exempelvis
svarvning, SNC el. S BNC, dubbklicka på bocken under kolumnen ”PRT” och ta
fram O-ritningsnummer.
5. Välj funktionen ”IXOS” med beteckningen J6NY och sök efter valt Oritningsnummer.
6. Leta igenom de framtagna O-ritningarna efter relevant information och fyll i
verktygets kolumner nr 4,5, 12 och 31.
7. Gå in i KPS (Diana), välj ”Analys” i menyn, ange materialnummer och välj ”Analys
per kravnummer”.
8. Skriv in relevant kravnummer, välj ”Visa histogram med duglighetsutvärdering”,
välj ”Antalet detaljer” till 30 och fyll sedan i verktygets kolumner nr 18-23 enligt
indexnumreringen.
9. Tag sedan kontakt med Programmerare för detaljen angående uppgifter i verktygets
kolumner nr 26-29 och nr 32-33 enligt indexnumreringen.
10. Kolumn 35 är till för eventuella kommentarer från exempelvis detaljansvarig och
programmerare.
11. Resterande kolumner, nr 11, 13-17, 24-25 och 30, är beräkningar DFM-verktyget
utför och beskrivs i nästa avsnitt.
12. Notera dagens datum för senast uppdatering av data/information i kolumn 34.
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Uträkningar i Verktyget
I färdigritningar på Volvo Aero står det beskrivet övre och undre toleransgräns, ÖTG och
UTG, för varje mått istället för det nominella måttet och en toleransvidd. För att få fram
det nominella måttet på färdigritningen samt en toleransvidd för denna beräknas följande i
DFM-verktyget:
Ö𝑇𝐺 + 𝑈𝑇𝐺
2
Ö𝑇𝐺 − 𝑈𝑇𝐺
𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑖𝑑𝑑 𝐹ä𝑟𝑑𝑖𝑔𝑟𝑖𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = ±
2

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑚å𝑡𝑡 𝐹ä𝑟𝑑𝑖𝑔𝑟𝑖𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =

Teoretiskt minsta tolerans för både färdigritning och operationsritning beräknas med hjälp
av Sex Sigma-teorins formel för beräkning av Cp-värde. En omskrivning av formeln har
gjorts i syfte att välja en tolerans med Cp-värde på 1,33 och beräkna den teoretiskt minsta
tolerans processen klarar av idag. Beräkningen har kunnat genomföras med hjälp av Sigmavärdet från kontroll och tillverkning för respektive kravnummer som hämtats från KPS.
𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 = ±

6 × 𝜎 × 1,33
2

I kolumnen ”Tolerans ok med Cp=1,33” har en jämförelse har gjorts mellan teoretiskt
minsta tolerans och den satta toleransen på både färdigritning och operationsritning.
Verktyget är utformat så att vid en tolerans mindre än teoretiskt minsta tolerans färgas
cellen i kolumnen röd. Vid lika eller större tolerans färgas cellen i kolumnen grön. Villkoret
nedanför ger grön cell och visar vad man bör eftersträva i framtidens toleranssättning.
𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 ≥ 𝑇𝑒𝑟𝑜𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠
Variabler som använts i formeln för beräkning av bearbetningstid T S(min) är skärlängd
L(mm), diameter D(mm), matning f(mm/varv) och skärhastighet V C(m/min). Enligt
operationsunderlag skall det ibland göras stopp i bearbetningen för mätningar vilket kan
vara maskinberoende alternativt operatörsberoende. För att ta med detta moment i
beräkningen är bearbetningstiden multiplicerad med antal stopp maskinen eller operatören
gör för att gå in och mäta det avverkade området. Ett antagande har gjorts att samma
ingående parametrar gäller för alla skär i bearbetningen för relevant kravnummer. I formeln
för uträkning av bearbetningstid har även ett antagande gjorts att bearbetningslängden
adderas med 5 mm. Detta har lagts till i formeln för att kompensera för in- och utgångar till
bearbetningsområdet av verktygsbanan samt för att centrum på skäret skall passera
området som skall avverkas. Längden 5 mm är en uppskattning diskuterats fram
tillsammans med NC-programmerare på företaget.
𝐵𝑒𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =
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(𝐿 + 5) × 𝜋 × 𝐷
× 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘ä𝑟
𝑓 × 𝑉𝑐 × 1000
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Kolumnen ”Antal fel per 100 detaljer” grundar sig på Sex Sigma-teorins DPMO-tabell och
uträkningens utgångspunkt är Cp-värdet från kontrollkolumnen. I DPMO-tabellen står det
beskrivet korrelationen mellan antal fel per miljon tillfällen och Cp-värden. För att få ett
mer relevant samband för Volvo Aero mellan antal fel och Cp-värden beräknas antal fel
per 100 tillfällen istället genom att dividera tabellen med 10 000, se tabell nedan.
Tabell 1. DPMO för 100 tillfällen relativt Cp och Sigma.

Cp
0,67
0,83
1
1,17
1,33
1,5
1,67
1,83
2

Antal fel
/100
detaljer
30,86
15,87
6,68
2,27
0,621
0,135
0,0233
0,0032
0,00034

σ
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6

För att sedan räkna ut kostnad för antal fel multipliceras kolumnen ”antal fel per 100
detaljer” med den redan uträknade administrativa kostnaden, 3360 kr, som gjorts i ett
tidigare VU-arbete.
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F. Tillvägagångssätt vid kopieringen av DFM-verktyg
med tillhörande macro
Som verktyget ser ut idag är det avgränsat till att ta in krav gällande diametrar och för en
fortsatt utveckling av strukturen behöver en kopiering av verktyget göras. Ytterligare DFMverktyg, avgränsad till insamling av krav gällande andra egenskaper, kan utvecklas baserad
på det redan framtagna DFM-verktyget. Det är till en fördel om utvecklingen görs av en
medarbetare med kunskap om Excel-funktionen ”Macro”, men i denna instruktion finns
det beskrivet hur en kopiering av DFM-verktyget och dess macro-funktioner sker enklast
samt en instruktion för skapandet av ett nytt macro.

Kopiering av DFM-verktyg med tillhörande Macros
1. Börja med att kopiera det ursprungliga DFM-verkyget. Inne i Excel-filen,
högerklicka på fliken för Sheet, välj ”Move or Copy”.
2. En ruta kommer upp, ”Move or Copy”. Välj ”neew book” och markera rutan
”Create a copy” som bilden nedan visar.

3. En ny kopia av DFM-verkyget har skapats i en ny bok. Eventuellt kan macrofunktionen vara inaktiverad i den nya boken. Är den det gå vidare till nästa punkt, i
annat fall gå direkt till punkt 7.
4. Välj ”office button” och välj ”Excel options” längst ned i rutans kant.
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5. En ruta kommer fram välj enligt bilden ”Trust center" till vänster och klicka sedan
på ”Trust center settings”.

6. En annan ruta, ”Trust Center” kommer upp, välj ”Macro Settings” till vänster och
under ”Macro settings” markera ”Enable all macros”. Markera också ”Trust access
to the Vba project object model” under “Developer Macro Settings”.
7. En flik kallad “Developer” kommer fram i arbetsområdet högst upp i Excel. Välj
”Visual Basic” längst till vänster i fältet.

8. I rutan som kommer upp, ”Microsoft Visual Basic”, välj ”file” uppe i
verktygsföltet, klicka på ”import file” och välj den modul macrona till verktyget
finns i.
9. Nu finns alla macrona till DFM-verktyget i modul1 i ”Project – VBAproject” redo
att programmeras om så det passar det nya egenskaper på krav vars data skall
samlas in.
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Lägg till nytt macro
Det kan bli aktuellt att lägga till fler macro i utvecklingen av verktyget. Därför har en
lathund tagits fram för skapandet av ett nytt macro med sorteringsfunktion.
1. Välj fliken ”Insert” i verktygsfältet i Excel, klicka på ”Insert Shape” och rita ut
nödvändig knapp.
2. Högerklicka på knappen, välj ”Assign Macro”
3. En ruta kommer upp, döp macrot till något passande, klicka på ”Record”.

4. Ännu en ruta kommer upp, döp macrot till något passande, skriv en förklaring om
vad macrot är tänkt att göra och klicka på ok. I och med detta börjar en inspelning
av vad som händer i programmet.

5. Sortera listan i DFM-verktyget på det relevanta och klicka på stop-knappen längst
ned i vänstra hörnet i Ecxel-dokumentet. Macrot är klart!
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