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Sammanfattning 
 
Emhart Glass AB är en världsledande internationell tillverkare av automatiska 
glasformningsmaskiner för framställning av olika glasprodukter bl.a glasflaskor och glasburkar. 
Emhart Glass AB har i dagsläget 14 kontor i 10 olika länder och är sedan 1998 ägt av Bucher 
Industries. Den svenska divisionen är uppdelade i två enheter. I Örebro tillverkas maskindelar, 
reservdelar och strategiska komponenter. Komponenterna skickas sedan vidare till Sundsvall 
för del- och slutmontage. 
 
På Emhart Glass Sweden i Örebro har det uppmärksammats att långa ställtider förekommer vid 
vissa maskingrupper. Uppdraget består av att med hjälp av videoinspelningar och mjukvaran 
AviX analysera omställningsarbetet och komma med förbättringsförslag. Målet är att med hjälp 
av AviX reducera ställtiden och utvärdera huruvida AviX är ett lämpligt verktyg för det här 
sortens undersökning. Utvalda förbättringar ska sedan genomföras och utvärderas. 
 
Arbetet har utförts enligt SMED-metoden som är en välbeprövad metod för ställtidsreducering. 
Med hjälp av videoinspelningar kunde en grundlig nulägesanalys genomföras där alla ingående 
aktiviteter kunde identifieras. AviX användes sedan för att separera aktiviteterna och arrangera 
dem i den följd som gav den effektivaste omställningen. Den framtagna metoden 
standardiserades sedan genom rutinframtagning. Att standardisera utförandet ansågs vara ett 
krav för det kommande förbättringsarbetet då det är viktigt att samtliga operatörer utför 
omställningsarbetet på samma sätt. 
 
Förbättringsarbetet resulterade i ett antal förslag att förenkla och effektivisera 
omställningsarbetet för operatörerna. Utvalda förbättringar har genomförts och implementerats 
i omställningsarbetet. Förbättringarna tillsammans med de framtagna rutinerna uppskattas ge en 
ställtidsreducering mellan 20-30 %. Förbättringarna har gett operatörerna bättre förutsättningar 
att genomföra omställningarna snabbt och effektivt. Genom att genomföra fler 
förbättringsförslag kan ställtiden reduceras ytterligare.  
 
Emhart Glass rekommenderas att följa upp och föra statistik över omställningsarbetet och 
ställtiderna för att se hur dessa påverkats och arbeta med ständiga förbättringar för att 
effektivisera arbetet ytterligare. Vi anser att AviX är ett effektivt verktyg för att arbeta med 
ställtidsreducering och kan även användas i effektiviseringsarbetet för att leta fram och 
eliminera slöserier. 
 
 
 
Nyckelord: SMED, AviX, omställningsarbete, videoanalys, ställtidsreducering. 
 



 

Summary 

Emhart Glass AB is a leading international manufacturer of automatic glass forming machines 
for the manufacture of various glass products, among other things, glass bottles and 
jars. Emhart Glass AB has currently 14 offices in 10 countries and is since 1998 owned by 
Bucher Industries. The Swedish division is divided into two units. In Örebro manufactured 
machine parts, spare parts and strategic components. The components are then sent to 
Sundsvall for interim and final assembly.  
 
At Emhart Glass Sweden in Örebro has been discovered that long setup times occur at certain 
machine groups. The mission consists of using video recordings and the software AviX to 
analyze the changeover process and suggest improvements. The goal is that by using AviX 
reduce set-up time and evaluate whether AviX is a suitable tool for this sort of 
investigation. Featured improvements are then implemented and evaluated.  
 
The work has been performed according to the SMED-method which is a proven method for 
set-up time reduction. With the help of video recordings was a thorough situation analysis 
conducted in which all activities could be identified. AviX was then used to separate activities 
and arrange them in the order that gave the most efficient changeover. The developed method 
was standardized with new routines. To standardize the performance was considered to be a 
requirement for future improvement efforts because it is important that all operators perform 
changeovers in the same way.  
 
Improvement work resulted in a number of proposals to simplify and streamline the 
changeover process for operators. Featured improvements are in place and implemented in the 
changeover. These improvements along with the resulting procedures are estimated to provide 
a set-up time reduction between 20-30%. The improvements have given operators a better 
basis to carry out reorganization quickly and efficiently. By conducting more improvement 
suggestions set-up time is reduced even further.  
 
Emhart Glass is recommended to conduct a follow up and keep statistics on changeovers and 
set-up times to see how these are affected and making continuous improvements to improve 
efficiency further. We believe that AviX is an effective tool for working with set-up time 
reduction and can also be used to improve efficiency to seek out and eliminate waste.  
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1 INLEDNING 
Det här examensarbetet är utfört på Emhart Glass Sweden AB i Örebro som ett avslutande 
projekt på ingenjörsutbildningen i maskinteknik vid Örebro Universitet. Arbetets omfattning 
är 10 veckors heltid vilket motsvarar 15hp. Carl Heiwall som jobbar som produktionstekniker 
på företaget har utsetts till handledare. 

1.1 Emhart Glass AB 
Emhart Glass AB är världsledande tillverkare av automatiska glasformningsmaskiner för 
framställning av olika glasprodukter bl.a. glasflaskor och glasburkar. Emhart Glass AB har i 
dagsläget 14 kontor i 10 olika länder och är sedan 1998 ägt av Bucher Industries. 
Huvudkontoret ligger i Cham, då de är schweiziskt ägda men maskintillverkningen är 
lokaliserad i Sverige och Malaysia. Förutom i Europa och Asien finns även säten i Nord- och 
Sydamerika, Afrika och i Mellanöstern. År 2008 hade Emhart Glass strax över 1000 anställda 
varav cirka 400 arbetar vid anläggningarna i Sundsvall och Örebro. [12] 
 

  

Figur 1.1 Automatisk glasformningsmaskin.     Figur 1.2 Exempel på tillverkade produkter. 

1.1.1 Företagshistoria 
Emhart Glass grundades 1912 i Hartford USA under namnet Hartford-Fairmont Company. 
Företaget producerade den första glasmaskinen som kunde forma glas med hjälp av en form 
istället för att behöva blåsa glaset. År 1922 slog de ihop sig med företaget Empire Machine 
Company och bildade Hartford-Empire. En pionjär vid namnet Henry W. Ingle skapade 1924 
den första IS-maskinen (Individual section). Maskinen satte en ny standard inom automation 
och blev kärnan för dagens produkter.  
 
År 1951 röstade aktieägarna fram ett nytt namn på företaget som då blev Emhart 
Manufacturing Company. Året därpå köpte företaget upp Aktiebolaget Sundsvalls Verkstäder 
och under kommande år skulle Emharts svenska division komma att bli huvudsäte för 
tillverkningen av IS-maskinerna. Sedan dess har flera typer av glasmaskiner utvecklats för att 
möta kundernas krav och önskemål.  
 
Idag är Emhart Glass världsledande inom framtagning av utrustning, styrning och delar för 
glasindustrin. Emhart Glass AB har i dagsläget 14 kontor i 10 olika länder och är sedan 1998 
ägt av Bucher Industries. [12] 
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1.1.2 Emhart Glass Sweden AB 
Den svenska divisionen är uppdelad i två enheter. I Örebro finns produktionsenheten där det 
tillverkas maskindelar, reservdelar och ingående komponenter. Komponenterna skickas sedan 
vidare till Sundsvall där delarna monteras. I Sundvall sitter ledningen för kvalitet, inköp och 
logistik.  
 
Sedan maj 2003 är de svenska fabrikerna certifierade enligt ISO 9001:2000 samt ISO 14001 
standarden. Emhart Glass Sweden AB har den största maskinparken i Örebro och en golvyta 
på 13500 kvadratmeter. 
 

  
Figur 1.3 Örebrofabriken                Figur 1.4  Örebrofabriken (skalad) 
 

1.2 Bakgrund 
På Emhart Glass i Örebro har det uppmärksammats att det förekommer långa ställtider på 
vissa maskingrupper ute i produktionen. Det finns därför ett behov av att undersöka vilka 
moment som är tidskrävande vid omställningarna och hur dessa utförs. Vidare ska det 
undersökas om operatörerna utför omställningarna på samma sätt för att kunna ta fram ett 
standardiserat arbetssätt. Varje operatör har ofta sitt eget sätt att genomföra omställningen 
vilket betyder att resultat och åtgången tid blir beroende på vem som utför omställningen. 
 
Idag finns inga rutiner för hur omställningsarbetet ska utföras. Alla verktyg och komponenter 
är dock märkta och sorterade i lådor och skåp, vilket tyder på ett väl implementerat 5S-arbete. 
För varje detalj finns ritningar, verktygslistor och annan information. Det finns tydliga 
instruktioner om vad som ska göras men inte hur det ska utföras och i vilken ordning. 

1.3 Problemformulering 
På grund av långa ställtider kan Emhart Glass inte åstadkomma den flexibilitet i produktionen 
som önskas. Uppdraget består av att göra en grundlig undersökning av ställtiderna på Emhart 
Glass Sweden i Örebro. Undersökningen ska göras med hjälp av programvaran AviX som 
använder sig utav videoinspelningar som underlag.  

1.4 Omfattning 
Arbetet som ska utföras under 10 veckor innefattar två stycken maskingrupper. Ena gruppen 
består av en CNC-svarv, en pelarborrmaskin samt en djuphålsborrmaskin. Den andra gruppen 
består av en fleroperationssvarv och en induktionshärdningsmaskin. 
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1.5 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att undersöka förbättringsmöjligheter för att kunna förenkla 
omställningsarbetet och därmed reducera ställtiden mellan byte av produkter. En arbetsrutin 
ska framställas för att omställningen skall ske på ett standardiserat sätt dvs. alla operatörer ska 
utföra omställningen på samma sätt. Vi vill identifiera speciella avvikelser, som ger upphov 
till fel eller tidsspill, för att stabilisera processen vid omställningarna. Därefter ska ingående 
moment studeras för att hitta förbättringsförlag som leder till kortare ställtider. 
Förbättringsförslagen ska sedan implementeras i produktionen och utvärderas.  
 
Målet är att reducera ställtiderna genom att använda AviX. Vi ska sedan avgöra om AviX är 
ett lämpligt verktyg för den här typen av undersökning. Detta kommer sedan ligga till grund 
för huruvida Emhart Glass Sweden AB bör investera i denna programvara. 

1.6 Avgränsningar 
Arbetet är avgränsat till de två maskingrupperna som specificerats ovan. Kartläggning och 
analys av dessa maskingrupper kommer i första hand enbart beröra omställningarna vilket 
innebär att vi endast kommer undersöka förbättringsmöjligheter gällande omställningsarbetet. 
 



 

4 
 

 

2 METODBESKRIVNING 
I detta kapitel redovisas de metoder och verktyg som vi använt oss utav under arbetet. 

2.1 Datainsamling 
Datainsamling är en process att samla in data i syfte att få information som kan användas i 
arbetet . Under arbetets gång har olika typer av data samlats in. Datainsamlingen har varit en 
viktig del i arbetet för att förstå processen och hitta orsaker till de långa ställtiderna. 
Datainsamlingen har utförts med olika metoder: 
 
Litteraturstudier  
Litteraturstudierna gick i huvudsak ut på att söka information om de teorier och metoder som 
vi använt i arbetet. Då vårt arbete är baserat på SMED-metoden bedömdes litteraturstudien 
vara en viktig del för att kunna genomföra metoden på ett smidigt sätt. Litteraturstudien har 
även innefattat Lean-teorier och omställningar. Studierna gjordes under första delen av arbetet 
för att ge en god grund för det fortsatta arbetet.  
 
Arbete med operatör 
Under första veckan arbetade vi tillsammans med operatörerna ute i fabriken vid de båda 
maskingrupperna. Syftet var att lära känna processen och bekanta oss med operatörerna. 
Genom att vara med och se hur arbetet gick till och vilka moment som genomfördes fick vi ett 
bra underlag till nulägesanalysen. 
 
Intervjuer 
Intervjuer gjordes för att få en uppfattning om hur operatörernas uppfattning av 
omställningsarbetet. Operatörerna fick då möjlighet att ge sina synpunkter på vad de 
uppfattade som besvärligt och vad som de ansåg fungerade bra. Under intervjuerna fick 
samtliga operatörerna vid de berörda maskingrupperna ge synpunkter på hur omställningen 
kunde förbättras och vilka effekter ändringar kan ge. Intervjuerna gjordes i startskedet av 
arbetet under nulägesanalysen.  
 
Observationer 
Från observationerna har vi fått den data som varit väsentlig för att kunna genomföra en 
grundlig nulägesanalys och se vilka förutsättningar som funnits för det kommande 
förbättringsarbetet. Observationerna har bestått av direkta observationer i samband med 
utförandet av omställningar men då omställningarna samtidigt filmades har de flesta 
observationer gjorts under tiden för videoanalysen. Detta har varit en löpande arbete då flera 
omställningar filmats under arbetets gång. Genom observationerna har vi samlat både 
variabeldata och attributdata. 
 

• Variabeldata – Alla insamlade tider. 
• Attributdata – Andel eller antal.  

 
Enkätundersökning 
I slutskedet av arbetet efter införandet av rutiner och implementerade förbättringar gjordes 
en enkätundersökning för att ge underlag för utvärderingen. Enkäterna innehöll frågor om 
hur operatören upplevt de framtagna rutinerna och de utförda förbättringarna. 
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Studiebesök 
I syfte att undersöka hur programvaran AviX används och upplevs av andra företag gjordes 
ett studiebesök på Luvata i Finspång. Där används AviX både för att förkorta 
omställningar vid olika processer men även för att ta fram standardiserade sätt att utföra 
arbetsmoment. 

2.2 SMED 
SMED (Single Minute Exchange of Die) är en metod för att reducera tiden för att genomföra 
en omställning. Tanken är att minska omställningstiden till under 10 minuter. Metoden görs i 
flera olika steg som beskrivs i teoridelen (3.3). 

2.3 Videofilmning 
För att samla information om omställningsarbetet användes en digital videokamera. Under 
omställningsarbetet filmades hela processen som sedan skulle användas under AviX-analysen. 
Fördelen med att filma till skillnad mot tidtagning är möjligheten att gå tillbaka och titta på 
materialet om osäkerheter skulle uppstå. Vi anser även att videofilmningen påverkar 
operatörens arbete betydligt mindre än vanlig tidtagning med stoppur. En video ger även mer 
information och kan användas i flera olika syften. 

2.4 AviX 
AviX är en tid- och metodstudieprogramvara för att studera manuellt arbete inom 
tillverkningsindustrin. Programmet är baserat på videoteknik, standardtider och aktiviteter. 
AviX har använts för att göra noggranna analyser av utförande och tidsfördelning av 
omställningsarbetet. Läs mer i teoridelen Kap.3.4. 

2.5 Ishikawa-diagram 
Denna typ av diagram används för att illustrera orsaker till ett problem, det är döpt efter 
Kaoru Ishikawa som var verksam vid Kawasakis varv på 1960-talet. Diagrammet som på 
grund av utseendet även kallas fiskbensdiagram består av ett ”huvud” där problemet skrivs 
in. Från detta huvud fortsätter en ”ryggrad” som förgrenar sig till olika tänkbara 
huvudorsaker till problemet. Efter att huvudorsaker har definierats delas dessa in i mindre 
delorsaker. En vanlig indelning av dessa huvudorsaker brukar bestå av 7-M dvs. 
Management, Människa, Metod, Mätning, Maskin, Material och Miljö. [5] 
 
Efter att nulägesanalysen genomförts utformades ett Ishikawa-diagram för att åskådliggöra 
problemområden och orsakerna till problemen. Diagrammet användes sedan som underlag 
för brainstorming under arbetet med förbättringsförslag. 
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3 TEORI 
Detta kapitel behandlar de teorier som vi använt oss utav under arbetet samt en genomgång 
av programvaran AviX. 

3.1 Omställningstid 
Vid tillverkning av olika produkter i samma maskin krävs med jämna mellanrum en 
omställning av maskinen. En omställning är det arbete som görs för att anpassa en maskin för 
att kunna producera en ny produkt med en annan utformning. Innan den nya produktionen 
körs igång i full takt görs ofta en provkörning för att operatören ska kunna avsyna provbiten 
och vid behov göra justeringar i maskinen, även detta räknas in i omställningstiden. Idag 
strävar de flesta företag efter att kunna producera korta serier under korta intervaller. Vid den 
här typen av produktion blir omställningstiderna extra viktiga då de sker mer frekvent. 
Ställtiderna bör därför reduceras till ett minimum. Omställningstiden innefattar tiden som 
maskinen är avstängd och tiden för provkörningen av den första detaljen i nästa parti. [1] 
 

 
Figur 3.1 Omställningstid 
 
Omställningstiden kan delas in i två olika typer: 

3.1.1 Inre ställtid 
Till inre ställtid räknas tiden för omställningsarbetet som utförs när maskinen inte producerar. 
Det kan vara t.ex. verktygsbyten, inmätning och rengöring. Vid omställning eftersträvas en 
kort inre ställtid och olika sätt att överföra dessa moment till yttre ställtid. [1] 

3.1.2 Yttre ställtid 
Yttre ställtid syftar till alla moment som kan utföras medan maskinen producerar. Alla 
föreberedelser som t.ex. framtagning och förberedning av verktyg, fixturer och 
arbetsmanualer räknas som yttre ställtid. Moment som görs när omställningen är genomförd 
och produktionen kommit igång räknas också som yttre ställtid. [1] 
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3.2 Lean Production 
Efter andra världskriget utvecklade Toyota en egen unik produktionsfilosofi för att kunna 
producera kvalitetsbilar i världsklass. Toyota Production System (TPS) blev mycket 
framgångsrikt och grundades på två principer, Just In Time (JIT) och Jidoka. Just In Time 
konceptet bygger på att enbart producera det som behövs, när det behövs. Detta leder till en 
ökad effektivitet och mindre lager. Dock medför JIT högre krav på produktionen i form av 
kortare ställtider, små partistorlekar och korta ledtider. [1] 
 
Jidoka, som är den andra grundprincipen, syftar till att en automatiserad produktion inte är 
någonting utan ett avbrottssystem. Jidoka är ett feldetekteringssystem som ansvarar för att 
maskinerna inte tillverkar felaktiga detaljer, vilket leder till en eliminering av överproduktion. 
Påträffas ett fel stoppas produktionen så att felet direkt kan analyseras och åtgärdas. På 
engelska benämns detta ibland som autonomation. Det ansågs som slöseri att operatören stod 
och tittade på maskinen när den kördes. Med hjälp av automation och ett 
feldetekteringssystem kunde operatören köra flera maskiner då han endast behövdes då fel 
uppstod i maskinen. [1] 
 
Då de amerikanska biltillverkarna såg att Toyota var dubbelt så effektiva i sin produktion 
gjordes ett försök att översätta Toyotas produktionssystem till amerikanska förhållanden. 
Resultatet blev Lean produktion och går i grund och botten ut på att minimera alla slöserier 
som finns i produktionen. Slöserier är alla de faktorer i produktionsprocessen som inte skapar 
värde för kunden. Detta uppnås genom att hantera alla resurser på det mest effektiva sättet. [1] 
 
2004 skrev Jeff Liker, en amerikansk professor vid Universitetet i Michigan, en bok (The 
Toyota Way) där han beskriver Lean filosofin i 14 principer som han organiserade i fyra 
sektioner. Principerna beskriver bl.a. hur organisationen ska tänka långsiktigt, ständigt leta 
efter rotorsaker till problem och hur processen ska se ut för att uppnå rätt resultat. [4] 
 
För att kunna dra nytta av JIT och Jidoka fullt ut finns ett antal hjälpverktyg och stödjande 
teorier som behöver implementeras. [1] 

3.2.1 Kaizen 
Grundtanken bakom Kaizen är att allting kan göras bättre och det handlar ofta om att förbättra 
och förenkla utförandet av olika arbetsoperationer. Detta är ett ständigt arbete då ingen 
process anses kunna vara perfekt utan det finns alltid möjlighet till förbättringar. Kaizen 
konceptet används för att identifiera och eliminera slöserier (Muda). Det finns sju typer av 
slöserier: 
 

• Överproduktion 
• Väntan 
• Onödig transport 
• Överarbete 
• Lager 
• Rörelse 
• Omarbete 
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På senare år har ytterligare en form av slöseri tillkommit, nämligen outnyttjad kreativitet, som 
syftar till att företagen ska ta till vara på deras anställdas idéer på exempelvis 
förbättringsförslag. [1] 

3.2.2 Standardisering 
För att kunna ha en process utan slöserier behövs en organisation av det mänskliga arbetet. En 
sådant organiserat arbete benämns som ett ”standardiserat arbete”. Standardiseringen 
innefattar en väl dokumenterad arbetsprocess där varje arbetsuppgift finns utförlig beskriven i 
en arbetsrutin. Tanken är att en operatör ska kunna lära sig metodiken för att kunna börja 
producera på mindre än en dag. [1] 

3.2.3 5S 
För att det dagliga arbetet ska kunna utföras smidigt läggs stor tyngd på att städa och hålla 
ordning på arbetsplatsen. 5S är ett verktyg för att uppnå en ren arbetsplats där alla verktyg ska 
gå snabbt att hitta. Endast material och verktyg som behövs ska finnas vid arbetsplatsen och 
vara väl märkta. 
 

• Städa (seiso)  
• Sortera (seiri)  
• Systematisera (seiton) 
• Standardisera (seiketsu) 
• Se till (shitsuke)  

 
5S är en del av Kaizen där det handlar om att eliminera slöserier som att t.ex. leta efter 
verktyg som ska användas. Verktyg som används mindre frekvent behöver inte ligga på 
arbetsbänken utan flyttas istället till en låda eller ett skåp. Det handlar om att ha rätt verktyg 
på rätt plats så att arbetet kan utföras så effektivs som möjligt. [5] 

3.3 SMED 

3.3.1 Bakgrund 
Konceptet togs fram under slutet av 1950-talet då en japansk ingenjör, Shigeo Shingo, 
behövde ett system för att minimera ställtider i bilindustrin. Långa ställtider orsakar stora 
kostnader för företag p.g.a. att de kräver större lager och en högre risk då större kapital binds i 
produkter. För att möta leveranstider krävdes överproduktion som försäkring till att leveranser 
kom i tid. Överproduktionen ledde till att företag fick lagra de överblivna detaljerna i hopp 
om att ytterligare leveranser av samma produkt skulle komma. Insikten om detta blev ett 
incitament till förändring av produktionsflödet.  
 
Shigeo utvecklade metoden i pressverkstaden, där verktyg som vägde flera ton tog timmar 
eller dagar att byta ut. Tanken var att moment som utfördes under omställningar skulle ses 
över och effektiviseras. Han lyckades med att få ned tiden till under tio minuter och metoden 
har därför fått namnet SMED som står för “Single Minute Exchange of Die” vilket syftar till 
att minska ner ställtider under tio minuter. [2]  

3.3.2 SMED-metoden 
SMED är en metod som används inom Lean-konceptet för att reducera tiden för 
omställningar. Metoden är tillämbar i alla maskiner där någon typ av omställningsarbete 
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utförs. Två viktiga faktorer vid användning av SMED-metoden är definitionen av inre 
ställtid, som benämns IED – Inside Exchange of Die, och yttre ställtid som benämns OED 
– Outside Exchange of Die. 
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SMED- metoden kan delas in i 8 steg: 

Steg 1 - Urskilj OED från IED 
När en analys av arbetet vid en omställning ska göras är det viktigt att särskilja vilka 
aktiviteter som finns möjlighet att förbereda, innan en maskin står still. De aktiviteter som går 
att förbereda blir en del av OED. IED ska endast bestå av aktiviteter som enbart kan utföras 
då maskinen står still. Genom att ändra ordningsföljden på omställningsförloppet kan 
stilleståndstiden för en maskin minska med upp till 50 %. 

Steg 2 - Omvandla IED till OED 
Ett effektivt sätt minska omställningstiderna är att ingående studera IED. På detta sätt går det 
att avgöra om fler arbetsmoment kan förberedas vilket leder till att ytterligare minska den inre 
omställningstiden. 

Steg 3 - Funktionell standardisering 
En del i användandet av SMED-metoden är att standardisera förbättringsåtgärder. Vid 
standardiseringen är det viktigt att form och dimension på verktyg och fixturer är 
standardiserade för att på så sätt förenkla omställningen.  

Steg 4 - Funktionella fästanordningar  
Genom att undersöka behovet och funktionen hos fästanordningar kan de konstrueras så att 
de kräver minimal tidsåtgång och ansträngning att montera. 

Steg 5 - Förhandsjusterade fixturer 
Tillgång till flera uppsättningar av fixturer möjliggör förberedelser inför en omställning. De 
fixturer som inte används kan förberedas och bidrar därför till att korta ner stillståndstiden för 
en maskin under omställning. 

Steg 6 - Parallella operationer 
Vid vissa typer av omställningar, exempelvis en arbetsstation med flera olika maskiner som 
ställs om samtidigt, finns det möjlighet att utföra flera IED-operationer parallellt med 
varandra. Detta kan göras genom att sätta in större bemanning under omställningen så att flera 
maskiner kan ställas om samtidigt. 

Steg 7 - Eliminera justering 
Vid verktygsbyten kan justering uppta 50-70% av IED. Justering är de rörelser som utförs 
för att flytta t.ex. en skruv fram till rätt position för åtdragning. Denna typ av justering kan 
undvikas med exempelvis styrspår. Det går även att exempelvis minimera antalet 
möjligheter att fästa en skruv och därigenom minska antalet justeringspunkter. 

Steg 8 - Mekanisera 
Som sista steg i SMED-arbetet används mekanisering av omställningsförfarandet för att 
vidare kunna minska IED. Hydraulisk eller pneumatisk infästning av verktyg är ett exempel 
på hur ansträngning och tid för verktygsbyten kan minimeras. Det krävs dock en 
genomgående analys i förhand för att kunna avgöra om en mekanisering ska utföras. [2] 
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3.3.3 SMED - Arbetssätt 
Vid användning av SMED-metoden delas arbetet in i fyra faser: 
 

• Identifiera alla ingående aktiviteter 
• Separera yttre och inre ställtid  
• Överför inre ställtider till yttre ställtider 
• Analysera och optimera aktiviteterna i omställningsarbetet 

 
Innan arbetet med SMED kan påbörjas är det viktigt att lära känna sin process genom att 
identifiera alla ingående aktiviteter som genomförs under omställningen. När alla aktiviteter 
är definierade görs en uppdelning av dessa mellan yttre- och inre moment. Efter uppdelningen 
börjar arbetet med att omvandla så många inre moment som möjligt till yttre moment. Ju mer 
moment som kan flyttas till yttre ställtid desto mindre tid behöver maskinen stå still. [3] 
 

 
Figur 3.2 SMED-metoden, arbetssätt. [6] 

 
De två sista faserna kan utföras samtidigt då de inte är direkt beroende av varandra. Det 
optimala resultatet är en produktion där ställtider inte finns. En produktion utan ställtider 
kräver i princip inga lager för att uppnå ett jämnt flöde i produktionen. 
 
Genomförandet av ovanstående faser kommer leda till en reducering av tiden för 
omställningsarbetet. Långa ställtider leder ofta till att företag producerar långa serier med 
stora lager som konsekvens. Genom att korta ner ställtiderna kan ledtiderna minskas, vilket i 
sin tur gör att det inte behövs lika mycket råmaterial och detaljer på lager. På sikt kan 
kostnader för lager sparas in och en mer flexibel produktion erhållas. Kundernas krav leder 
ofta till produktion av allt mindre partier vilket innebär fler omställningar. Att få en kort 
ställtid kan därför vara avgörande för att skapa en hållbar lönsamhet. [2]  
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3.4 AviX 
AviX är en programvara som utvecklats av Solme AB. Solme AB har sitt huvudkontor i 
Göteborg och ytterligare kontor i Stockholm och Lubwigsburg. Företaget grundades 1997 och 
hade en idé om att utveckla ett produktionstekniskt verktyg som kunde kombinera 
videoanalys med tidsstudier. Utvecklarna av programvaran anser att användandet av 
videofilm är nyckeln till framgång. Solme AB har på uppdrag av flera stora svenska företag 
drivit utvecklingen av AviX som idag används på ett 100-tal platser runt om i världen och 
erfarenheterna är mycket goda. För många företag är AviX idag ett standardverktyg i deras 
Lean arbete. 
 

"TO LEARN AVIX® IS THE BEST INVESTMENT FOR A LONG TIME. 
DEVELOPING EMPLOYEES IS IMPORTANT TO US AND AVIX® IS AN 
IMPORTANT PART IN THIS WORK.” - Manager Production Engineering, Volvo Buses 
 

Att använda sig utav videoinspelningar för att analysera olika processer är i sig inget nytt men 
tack vara dagens kraftfulla datorer och minneskapacitet finns nu möjlighet att, med hjälp av 
digital film och programvaror som AviX, titta på processerna i minsta detalj. AviX används 
mest i produktionsfasen och är ett effektivt verktyg för att analysera och standardisera 
processer. AviX har många användningsområden bl.a. tid- och metodstudier, kostnads- och 
optimeringsberäkningar, effektivitetsstudier och ergonomianalyser. [9] 

3.4.1 Användandet 
Den första modulen (AviX-metod) lägger grunden för det fortsatta arbetet. Först filmas 
utförandet av ett utvalt arbete, som utförs av en kompetent arbetare. Med hjälp av 
metodanalysen kan användaren sedan identifiera slöserier, förbättringar och dålig ergonomi. 
Efter analysen förs ofta en dialog med de arbetare som filmats för att diskutera de ingående 
momenten och deras utförande. Nästa steg är att arbeta fram och standardisera en metod som 
ger den bästa möjliga kvalitet och effektivitet. Efter genomförda förändringar görs ofta en ny 
analys för att fastställa att bästa möjliga resultat kunnat uppnås.  
 
För att lära ut den nya standarden till alla berörda finns möjlighet i AviX att automatiskt 
generera arbetsinstruktioner. Dessa kan även kompletteras med bilder från filmen för att göras 
tydligare. AviX kan även användas i utbildningssyfte, då en ny operatör har möjlighet att 
studera hur arbetsmomenten går till. Men hjälp av arbetsinstruktioner och kompletterande 
videomaterial kan detta resultera i en kortare utbildningstid och att den standardmetod som 
arbetats fram verkligen används. [11] 
 
AviX är uppdelat i flera moduler för olika typer av analyser:  
 
AviX Method   För metodutveckling, ständig förbättring, instruktioner, fakta etc. 
AviX Balance   För linjeuppbyggnad och linjebalansering.  
AviX FMEA   För förebyggande kvalitetsarbete på produkter och i processer. 
AviX DFX    För konstruktion och producerbarhetsfrågor. 
AviX Ergo    För förbättring av arbetsplatsens ergonomi. 
AviX SMED   En relativt ny modul för arbete med ställtidsreducering. 

http://www.ikppab.se/avix_method.htm
http://www.ikppab.se/avix_balance.htm
http://www.ikppab.se/avix_fmea.htm
http://www.ikppab.se/avix_dfx.htm
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3.4.2 AviX SMED 
I vårt arbete med att reducera ställtider är det framförallt SMED-modulen som kommer att 
användas för att analysera omställningarna. SMED-modulen är en relativt ny modul. Tidigare 
har Metod-modulen använts för den här typen av analyser. Men då flera företag lyckats 
reducera sina ställtider utvecklades SMED-modulen som är bättre anpassad till just 
omställningsanalyser.  
 
Ett exempel är Swedwood International AB i Tibro där AviX-metoden gav en reducering av 
ställtiden med över 50 % på den maskinlinje där arbetet utfördes. Resultatet av en halvering 
av ställtiden gav en ökad tillgänglighet i maskinlinjen på cirka 13 %. Det har inneburit en 
större flexibilitet, mindre lager och bättre kundservice. Arbetarna kände sig mera motiverade 
vilket bidrog till konstruktivare arbetsmöten och en bättre arbetsmiljö. Den totala 
effektiviteten ökade med över 30 % och tack vare en drastisk minskning av variationen i 
ställtiderna ökade även kvaliteten. 
 
AviX-SMED är en effektiv metod för den här sortens arbete. Inte minst om förutsättningarna 
är komplexa med exempelvis flera operatörer som utför arbetet. Under analysen identifieras 
alla ingående aktiviteter som antingen inre eller yttre aktiviteter. När analysen är genomförd 
kan användaren enkelt få en visuell överblick över omställningsförfarandet. Programmet 
skapar automatiskt en graf som är uppbyggt av staplar där arbetsmoment och tidsåtgång 
redovisas. 
 
Det grafiska utförandet gör att aktiviteterna enkelt kan flyttas och arrangeras om i den ordning 
som ger den effektivaste omställningen. Alla yttre aktiviteter kan på så vis placeras antingen i 
början eller i slutet av omställningen för att minimera tiden då maskinen måste vara avstängd. 
Utförs omställningen av flera operatörer kan aktiviteterna enkelt fördelas mellan dessa. Det 
finns även möjlighet att införa olika typer av regler. Reglerna kan exempelvis innebära att en 
viss aktivitet måste utföras innan en annan kan påbörjas. 
 
AviX-SMED innehåller många av de funktioner som normalt set är förknippade med AviX-
metod. Dock finns inte samma möjligheter att identifiera olika typer av slöserier och icke 
ergonomiska rörelser. Men arbetet med att effektivisera omställningar handlar till stor del om 
i vilken ordning de ingående aktiviteterna ska utföras. Vill användaren senare göra en mer 
grundlig analys kan SMED-analysen även öppnas som en Metod-analys. [9] 
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4 NULÄGESANALYS 
I detta kapitel ges en övergriplig beskrivning utav maskingrupperna. Analysen syftar till att 
åskådliggöra vilka förutsättningar som finns för det kommande förbättringsarbetet. 

4.1 Maskingrupp 1 
 

 

Mori Seiki SL-25 
 
Typ: CNC svarv 
År: 1986 
Axlar: 2 
Chuck: 200mm 
RPM: 4000 
Verktyg: 10 st. 
Styrning: FANUC MF-T4 

Figur 4.1 Mori Seiki SL-25 

4.1.1 Mori Seiki SL-25 
Svarven är en tvåaxlig CNC-svarv av märket Mori Seiki. Laddning och plundring av 
maskinen sker manuellt där operatören spänner fast och lossar arbetsstycket med en fotpedal. 
Verktygsrevolvern har en kapacitet på 10 verktyg där verktygen monteras i verktygshållare 
som är fast monterad i revolvern. Revolvern har en uppsättning av verktyg där hälften 
används för invändig bearbetning och den andra hälften för utvändig bearbetning. Maskinen 
styrs av FANUC MF-T4 och är uppkopplad mot en central databas där alla 
bearbetningsprogrammen finns tillgängliga.  
 
I maskinen utförs olika operationer såsom svarvning, borrning och gängning. Bearbetningen 
är uppdelad i två tempon. I första tempot bearbetas kolven medan andra tempot bearbetar 
axeln. För respektive tempo används en särskild verktygsuppsättning vilket gör att maskinen 
behöver ställas om mellan bearbetningen av olika tempon. 

4.1.2 Verktygssystemet 
Verktygssystemet är Coromant Capto och kommer från Sandvik. Verktygshållarna är fast 
monterade i revolvern där varannan hållare är till för utvändig respektive invändig 
bearbetning. Verktygen är av Capto 4 standard och monteras i verktygshållarna med en smart 
fästanordning för exakt och snabb fastspänning. De verktyg som inte sitter monterade i 
verktygsrevolvern finns tillgängliga på en bänk i anslutning till maskinen. 
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Figur 4.2 Coromant Capto infästning. 

4.1.3 Vertikalborrmaskin 
Vid tillverkning av Piston-detaljer borras två försänkningar på undersidan av kolven med 
en vertikalborr. Borrningen sker i två steg, i första steget borras djupet. Sedan planas hålets 
botten i det andra steget. Borren som finns tillgängliga sitter monterade i insatser som är 
försedda med snabblås för att snabbt kunna bytas ut. Omställningen av 
vertikalborrmaskinen består endast av att byta en fixtur för fastspänning. Fixturerna är 
anpassade för olika kolvdiametrar. 

4.1.4 Djuphålsborrmaskin 
Djuphålsborren laddas manuellt och klarar av att borra djup upp till 300 cm. Borrarna är 
utrustade med ett skär och två styrpinnar och deras diameter varierar beroende på detalj som 
ska borras. Djuphålsborren behöver ställas om i princip varje gång en ny detalj ska köras.  

4.1.5 Produkter 
Produkterna i maskingruppen består till stor del av kolvar i olika dimensioner. Det tillverkas 
även mindre detaljer s.k. adjusting pin. Partistorleken för kolvarna varierar mellan 10-40st, 
men ligger i snitt på cirka 20 st. Adjusting pins tillverkas ofta i något större partier, runt 200 
st.  
 

  
Figur 4.3 Piston                       Figur 4.4 Adjusting pin  
 

4.1.6 Arbetsmoment 
Sköta om och övervaka svarvningsprocessen 
Operatören laddar och plundrar svarven manuellt och rengör dubbdockan samt dubbhålet 
under bearbetningen. Byte av slitna verktyg görs med jämna mellanrum och i samband med 
detta görs även inmätningar av de utbytta verktygen.  
 
Avsyning 
Alla detaljer som bearbetats avsynas, vilka mått som ska kontrolleras framgår av 
instruktionerna. Operatören kontrollerar att detaljen inte fått några klämmärken eller andra 
skador under bearbetningen. Skulle något mått ligga utanför eller ligga nära toleransgränserna 
görs justeringar i programmet innan produktionen kan startas. I samband med avsyningen 
sker även en märkning av detaljen. 
 



 

16 
 

 

Korthålsborrning, djuphålsborrning och efterbearbetning 
Vid tillverkning av Piston-detaljer borras två försänkningar i kolven. Sedan borras ett 
genomgående hål i detaljen som därefter gradas och rengörs. Som sista moment tvättas alla 
detaljer innan de skickas vidare till nitrering. 

4.1.7 Bemanning 
Vid denna maskingrupp arbetas tvåskift med en operatör per skift. Vid låg beläggning 
används bara ett skift. Varje skift består av en maskinoperatör som sköter samtliga maskiner 
och arbetsstationer inom maskingruppen. 

4.1.8 Omställningsarbetet 
Efter avslutad körning av ett parti behöver maskinerna ställas om för att få rätt 
verktygsuppsättning för kommande produkt. Varje produkt har en detaljerad instruktion där 
det framgår vilka verktyg som ska monteras på respektive position i verktygsrevolvern. Hur 
många verktyg som behöver bytas är beroende på mellan vilka detaljer omställningen görs. 
Hur ofta omställning krävs beror på partiernas storlek men sker i regel med 1-2 dagars 
mellanrum. I anslutning till maskinen finns en bänk där alla verktygsinsatser finns 
tillgängliga. Alla backar är väl organiserade i ett skåp för att bytet av dessa ska gå så effektivt 
som möjligt. Instruktionerna ligger tillsammans med ritningarna i ett skåp vid maskingruppen.  
 
Omställningsarbetet innefattar inte bara själva omriggningen av maskinerna utan även 
provkörning, efterbearbetning, byte av fixtur i korthålsborr, riggning av djuphålsborr och 
avsyning. Provkörningen är en lång process där operatören får bearbeta samma detalj ett 
flertal gånger tills detaljens mått hamnat inom toleransområdet. Analysen av omställningarna 
kommer innefatta alla ingående aktiviteter som berör arbetet för att ändra förutsättningarna 
för produktion mellan två olika produkter.  

4.1.9 Ergonomi 
Under bearbetning stannar svarven efter det att dubbhålet borrats så att operatören kan blåsa 
rent i det på Piston-detaljerna. Operatören ska hela tiden se till att svarven producerar under 
tiden som borrning av styrhål, mätning, märkning och djuphålsborrning av detaljen ska 
utföras. Under ett arbetspass blir det mycket förflyttningar mellan svarven och de olika 
stationerna vilket är påfrestande för operatören. 
 
Djuphålsborrningen avger ett mycket högt ljud. Det höga ljudet gör att det blir mycket 
påfrestande att arbeta vid maskingruppen och leder till att operatören försöker undvika att 
köra djuphålsborren konstant.  
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4.2 Maskingrupp 2 
Maskingruppen består av en fleroperationssvarv och induktionshärdningsmaskin. Arbetet vid 
maskingruppen består av maskinbearbetning, efterbearbetning, avsyning, härdning och 
omställningar.  
 

 

MAZAK Multiplex 6200Y 
 
Typ: Fleroperationssvarv 
År: 2001 
Axlar: 8 
Chuck: 204 mm 
RPM: 5000 rpm 
Antal spindlar: 2 st. 
Verktyg/spindel: 16 st. 
Styrning: FUSION 640MT 

Figur 4.5 MAZAK Multiplex 6200Y 

4.2.1 Mazak Multiplex 6200Y 
Mazak Multiplex 6200Y är en 2-spindlig fleroperationssvarv. Till vardera spindel finns en 
verktygsrevolver med en kapacitet på 16 verktyg. Maskinen kan köra traditionella svarvjobb, 
men också detaljer som normalt sett förknippas med fleroperationsmaskiner. Tack vare 
möjligheten att använda Y-axeln har man möjlighet att bearbeta ett större antal olika detaljer. 
Maskinen styrs av Mazatrol 640MT. För spårbarhet används en märkningsmaskin 
(Marktronic Multidot 2068) som ställs om automatiskt när man byter program. 
 
Maskinen har en inbyggd portalrobot för laddning och plundring av maskinen (Flex 
GL150C). Magasinet har 5st paletter med en total kapacitet på 50 detaljer. Roboten laddar 
råmaterialet i vänster chuck som efter utförd bearbetning flyttar detaljen automatiskt till höger 
chuck. När detaljen är färdigbearbetad hämtas den av roboten som transporterar detaljen till 
märkning och sedan placerar den i magasinet. Den stora fördelen med en portalrobot är att 
den arbetar ovanför maskinen vilket gör att den inte tar upp någon golvyta. 
 
I maskinen utförs en mängd olika operationer som svarvning, borrning, gängning och 
fräsning. Tack vare den dubbla uppsättningen av spindlar kan maskinen bearbeta båda sidorna 
av arbetsstycket under samma körning. Men då spindlarna har samma prestanda finns även 
möjlighet att köra två detaljer samtidigt om bara ena sidan på detaljen ska bearbetas. 
Maskinen har två skjutdörrar, en för vardera spindel. Under körning separeras spindlarna med 
hjälp av en mellanvägg som förs in och ut automatiskt under körningen. [10] 
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4.2.1.1 Verktygssystem VDI 
Idag används ett verktygssystem från Mimatic. Systemet består av både fasta och drivna 
verktygshållare för både radiell och axiell bearbetning. Verktygshållarna sitter monterade i 
verktygsrevolvern och har en VDI infästning som ger en exakt och snabb fastspänning. VDI-
hållare har runda räfflade verktygsskaft. Dessa förs in i revolvern som har en 
fastspänningsmekanism för att uppnå en styv och säker låsning av verktygshållaren. Med 
VDI-hållare finns även möjlighet att göra inmätningar av verktyg utanför maskinen med hjälp 
av en förinställningsmaskin. De verktygshållare som inte sitter monterade i 
verktygsrevolvrarna sitter uppsatta i ett ställ utanför maskinen. [7] 
 
 

                            

Figur 4.6 Verktygsrevolver Figur 4.7 Driven radiell 
verktygshållare med VDI infästning 

4.2.1.2 Mellandelar 
För de verktyg som inte monteras direkt i verktygshållaren används mellandelar av olika 
utföranden. Fördelen med att använda mellandelar är det snabba verktygsbytet. Om 
verktygshållaren inte behöver bytas ut kan operatören enkelt och snabbt byta verktyget i 
hållaren genom att byta mellandelen som verktyget sitter monterat i. Det finns många olika 
varianter av dessa mellandelar. I fleroperationssvarven används ett system (Maxiflex UTS) 
som operatören enkelt lossar och spänner fast med hjälp av en hylsnyckel.  
 
Mellandelarna används till att montera verktyg i de fasta och axiellt drivna verktygshållarna. 
Mellandelarna finns i verktygsskåpet och sitter uppradade efter positionen i 
verktygsrevolvern. Här finns en uppsättning för vardera verktygsrevolver som är märkta för 
att operatören lätt ska kunna plocka fram det aktuella verktyget. 
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4.2.1.3 ER spännhylsor 
ER hylsorna används för att spänna fast verktygen i verktygshållaren och är det mest 
mångsidiga systemet för maskiner med verktygshållare som använder skärande verktyg med 
runda skaft. Hylsorna kan användas i de flesta operationer som borrning, fräsning och 
brotschning. ER hylsorna finns i olika serier som täcker olika diametrar på verktygen. 
 

• ER8   - 1mm-5mm (0.5mm steg) 
• ER11 - 1mm-7mm (0.5mm steg) 
• ER16 - 1mm-10mm (1mm steg) 
• ER20 - 1mm-13mm (1mm steg) 
• ER25 - 2mm-16mm (1mm steg) 
• ER32 - 2mm-20mm (1mm steg) 
• ER40 - 3mm-26mm (1mm steg) 

 
ER hylsorna är standardiserade enligt DIN6499 vilket ger en ökad livslängd, möjlighet till 
matningshastigheter och bättre noggrannhet. För att byta verktyg och spännhylsa öppnas först 
verktygshållarens hylsa med hjälp an en hylsnyckel. Verktyget och hylsan plockas ut ur 
hållaren för att sedan ersättas med ett nytt verktyg varpå operatören spänner fast det nya 
verktyget med hylsnyckeln. [8] 
 
 

 
Figur 4.8  ER spännhylsor 

4.2.1.4 Verktygsinmätning 
Fleroperationssvarven är utrustad med ett probsystem för att operatören snabbt ska kunna 
mäta in verktygen efter monteringen. Inmätningen sker med hjälp av ett mätkors som sitter 
monterad på en arm. Under inmätningen fälls armen ner framför chucken och operatören kör 
sedan verktyget manuellt fram till mätkorset. Inmätningen görs för att 
bearbetningsprogrammet ska veta exakt vilka nollpunkter alla monterade verktyg har.  
 
Under tiden som körningen pågår utför även maskinen en kontrollmätning med hjälp av en 
mätprob som sitter monterad i verktygsrevolvern. Mätproben kontrollerar detaljens diameter 
under körningen. Det utförs även en automatisk kontroll av verktygen under körningen. 

4.2.2 Induktionshärdningsmaskin 
I anslutning till fleroperationssvarven står en induktionshärdningsmaskin. Här härdas alla 
Lockring-detaljer. Härdningen utförs för att ge vissa ytor en högre hårdhet. Beroende på detalj 
härdas en eller två ytor. Till varje detalj används en specifik induktor och fixtur. Maskinen är 
byggd på 1960-talet och härdar en detalj åt gången. Bakom maskinen står ett strömaggregat 
som förser maskinen med ström under härdningen. 
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4.2.3 Produkter 
I maskingruppen tillverkas ett 50-tal olika detaljer varav 20-30st är mer frekventa. 
Det tillverkas två olika typer av produkter i maskingruppen, Lockring och Metering sleeve. 
Tillverkningen sker i partier med ett varierande antal detaljer, vanligtvis ligger partierna på 
mellan 40-200st detaljer. De två produkttyperna tillverkas i olika utförande, vilket medför 
krav på ett stort antal verktyg. Vilka produkter som ska produceras framgår av körningslistor 
som hämtas och skrivs ut av operatören. Körlistorna hämtas i datorn från ett program som 
heter BPCS (Business Planning and Control System). På listorna står detaljnummer, vilket 
antal som ska tillverkas samt en beräknad ställtid mellan de olika detaljerna. Dock följs inte 
dessa listor helt då operatören försöker undvika omställningar mellan Lockring och Metering 
sleeve. Därför tillverkas t.ex. även nästa veckas Lockring-detaljer innan operatören ställer om 
maskinen för Metering sleeve tillverkning. 
 
 

  
Figur 4.9 Lockring                       Figur 4.10 Metering Sleeve  

4.2.4 Bemanning 
Vid maskingruppen arbetas det två skift, ett förmiddagsskift och ett eftermiddagsskift. Vid 
hög beläggning körs även ett nattskift. Varje skift består av en maskinoperatör som sköter 
samtliga maskiner och arbetsstationer inom maskingruppen. 

4.2.5 Arbetsmoment 

Ladda och plundra magasinet 
Magasinet är utrustat med 5st paletter med plats för 10 arbetsstycken vardera. Dock är det 
vanligast att operatören endast använder en eller två paletter under körning, dvs. 10-20 
detaljer åt gången. Allt eftersom detaljerna blir färdigbearbetade och placerade tillbaka i 
magasinet plockar operatören ut de färdiga detaljerna och placerar dessa vid bordet för 
efterbearbetning. 

Sköta om och se över maskinbearbetningen 
Under körningen behöver inte operatören göra speciellt mycket vid maskinen då det mesta är 
automatiserat. Operatören behöver dock med jämna mellanrum kontrollera och eventuellt byta 
skär och borr om dessa blir slitna. Skulle vibrationer uppstå under bearbetningen hör 
operatören detta ganska tydligt och kan då behöva stanna maskinen för att åtgärda problemet. 
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Efterbearbetning 
Efterbearbetningen innefattar gradning och slipning. Operatören kan utföra efterbearbetningen 
direkt efter avslutat maskinbearbetning, men väntar vanligtvis tills ett flertal (cirka 10st) 
detaljer är färdigbearbetade. Efterbearbetningen utförs vid ett bord som står i nära anslutning 
till fleroperationssvarven. Här finns alla verktyg som operatören behöver för att avlägsna alla 
oönskade grader som uppkommit i samband med maskinbearbetningen. 

Avsyning 
Avsyningen innefattar ett antal kontroller som operatören måste göra för att kontrollera att 
alla mått ligger inom de toleransgränser som framgår av ritningen. Här finns en digital 
höjdmätare för att mäta detaljens höjd. Resterande mått kontrolleras med ett flertal olika 
mätverktyg, bl.a. hakmått, håltolk och bygelmätskruv. Vid avsyningsstationen finns även 
instruktioner på hur frekvent detaljerna ska kontrolleras. Mätfrekvensen för de olika måtten 
varierar mellan 5-100%.  

Induktionshärdning (Lockring) 
Induktionshärdning utförs endast på Lockring-detaljer. När operatören ska härda en ny detalj 
placeras detaljen i fixturen som förs upp till induktorn genom en knapptryckning. En ny 
knapptryckning startar härdningen som tar cirka 6,5 sekunder att utföra. Detaljen plockas 
sedan ut och tolkas. Härdtemperaturen ligger mellan 870-940 grader och kyls med emulsion. 

4.2.6 Omställningsarbetet 
Efter avslutad körning av ett parti behöver maskinerna ställas om för att få rätt 
verktygsuppsättning för kommande produkt. Varje produkt har en detaljerad instruktion där 
det framgår vilka verktyg som ska monteras på respektive position i verktygsrevolvrarna. Hur 
många verktyg som behöver bytas är beroende på mellan vilka detaljer omställningen görs. 
För att underlätta omriggningen för operatören sitter verktygslistor uppsatta på maskinen som 
visar alla verktyg och på vilka positioner de ska monteras i respektive revolver. Hur ofta 
omställning krävs beror på partiernas storlek men sker i regel med 1-2 dagars mellanrum.  
 
I anslutning till maskinen finns en arbetsbänk med lådor som innehåller alla de verktyg och 
insatser som operatören behöver under omställningsarbetet. För att slippa hämta skär ute vid 
materialförrådet finns i en av lådorna ett lager med skär och borr. Alla backar och mellandelar 
är väl organiserade i ett skåp för att bytet av dessa ska gå så effektivt som möjligt. I skåpet 
finns även pärmar med instruktioner och ritningar för att produkter som maskinen kan 
producera. Instruktionerna ligger tillsammans med ritningarna i plastfickor som innehåller all 
information som operatören behöver.  
 
Instruktionerna innehåller bl.a. verktygsuppsättning, programnummer, backuppsättning 
verktygslista för avsyning, instruktioner för avsyning och riggningen av 
induktionshärdningsmaskinen. 
 
Omställningsarbetet innefattar inte bara själva omriggningen av maskinerna utan även 
provkörning, efterbearbetning och avsyning. Lockring-detaljer ska operatören även härda och 
utföra hårdhetsprov på innan körningen av det nya partiet kan påbörjas. Analysen av 
omställningarna kommer innefatta alla ingående aktiviteter som berör arbetet för att ändra 
förutsättningarna för produktion mellan två olika produkter.  
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4.2.7 Ergonomi 
På grund av det trånga utrymmet i maskinen tvingas operatören till icke ergonomiska rörelser 
under verktygsbyte och inmätning. Operatören behöver luta sig in i maskinen för att kunna 
komma åt verktygen under verktygsbytet. Även vid inmätningen lutar sig operatören in i 
maskinen samtidigt som han sträcker sig ut för att kunna ”jogga” fram verktygen till 
mätkorset.  
 
Maskinens två spindlar separeras under körningen med hjälp av en mellanvägg. 
Mellanväggen har ett stöd som sitter monterat i mitten av de båda skjutdörrarna. Under 
omställningen tvingas operatören ibland till obekväma ställningar p.g.a. stödet. 
 
När nya arbetsstycken ska placeras i maskinens magasin tvingas operatören luta sig in i 
magasinet för att komma åt de platser som ligger längst bort. Detta kan undvikas genom att 
köra fram paletterna till en mer lämplig position men är mycket tidsödande p.g.a. 
transportbandets låga hastighet  
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5  GENOMFÖRANDE 
Detta kapitel behandlar arbetets genomförande. Här redovisas kartläggningen av 
omställningsarbetet, analyser samt förbättringsförslag. 

5.1 Maskingrupp 1 

5.1.1 Kartläggning och analys av omställning 
Vid denna maskingrupp tillverkas till större del två olika typer av produkter Piston och 
Adjusting Pin. De två typerna av detaljer kräver olika stor omställningstid. Omställning till en 
Piston-detalj är betydligt mer omfattande då inkörningen av första provbiten är en krävande 
process, Piston-detaljerna kräver även en större mängd verktyg vid tillverkning. Alla detaljer 
bearbetas i två olika tempon och kräver därför en omställning mellan dessa. 
 
På grund av att alla detaljer behöver köras i två olika tempon medför detta två omställningar 
per detalj, en för varje tempo. En omställning från tempo 1 till tempo 2 eller tvärtom är 
betydligt mer omfattande än en omställning mellan samma tempo. På grund av detta körs 
flera partier åt gången i samma tempo innan omställning till nytt tempo sker. Detta innebär att 
det ofta finns stora uppsättningar av detaljer som enbart är bearbetade i ett tempo, vilket 
kräver lagerutrymme för mellanlagring. 

5.1.1.1 Aktiviteter under omställning 
Förberedande moment 
Operatören förbereder omställningen genom att köra fram en pall som innehåller de 
arbetsstycken som ska användas för det kommande arbetet. Mätverktyg, ritningar och 
instruktioner för det kommande arbetet tas fram och de verktyg som ska användas och 
finnas tillgängliga utanför maskinen kontrolleras.  
 
Backbyte 
Beroende på arbetsstyckets diameter och vilket tempo som ska köras byts backar, alternativt 
justeras de backar som redan är monterade. Efter monteringen sker infästning av en detalj för 
att kontrollera kastet med en mätklocka. 
 
Verktygsbyte 
Med hjälp av instruktionerna för den nya produkten kontrolleras verktygsrevolvern. 
Verktygsuppsättningen justeras sedan för att passa det aktuella arbetet.  
 
Visuell kontroll av monterade verktyg 
Under omställningen gör operatören en visuell kontroll av de verktyg som ska användas och 
som redan sitter monterade i revolvern. Skulle en kontroll visa att t.ex. skären är för slitna 
kommer det att krävas ett byte. 
 
Inmätning 
Efter montering av ett nytt verktyg görs en inmätning. Inmätningen sker i maskinen med hjälp 
av ett inbyggt probsystem. Operatören kör fram verktygets spets till mätkorset och kör sedan 
försiktigt verktyget tills det får kontakt med mätkorset. Mätkorset registrerar då koordinaterna 
som sedan kan föras in i programmet.  
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Programbyte 
När en ny detalj ska köras hämtas det aktuella programmet till detta från en databas. När 
nya detaljer ska köras kan programmen behöva justeras för att uppnå rätt mått och 
toleranser.  
 
Nollpunkter 
Nollpunkterna i programmet är inställda efter ritningen. För att försäkra sig om att inte svarva 
ner detaljen under toleransgränsen justeras nollpunkterna så att operatören får en arbetsmån. 
Under provkörningen sker ytterligare justeringar av nollpunkterna tills detaljen får rätt 
dimension. 
 
Provkörning 
Det görs en provkörning av första detaljen i varje ny order. Detaljen körs först med ett 
grovskär därefter avsynar operatören detaljen och justerar svarven så att finsvarvningen 
hamnar inom toleransområdet. För Piston-detaljer krävs vid tempo 2, då axeln på kolvstången 
bearbetas, en justering av korrektörer då  kraften från svarvningen trycker ner axeln som 
riskerar att göra den konisk. Vid detta tempo krävs även en kastmätning av detaljen för att 
kontrollera att backarna är korrekt inställda. 
 
Korthålsborr 
Fixturen som detaljen fästs i byts ut för att passa diametern på den nya detaljen varpå de två 
försänkningarna borras och gradas. 
 
Avsyning 
Första detaljen som bearbetats efter en omställning avsynas mycket grundligt, vilka mått som 
ska kontrolleras framgår av instruktionerna. Operatören kontrollerar att detaljen inte fått några 
klämmärken eller andra skador under bearbetningen. Skulle något mått ligga utanför eller 
ligga nära toleransgränserna görs justeringar i programmet innan produktionen kan startas. 
Även en märkning av detaljen sker i samband med avsyningen. 
 
Djuphålsborr 
Beroende på vilken detalj som ska köras byts borren och bussningar till den ut för att passa 
den aktuella diametern. När detta är gjort borras detaljen och operatören påbörjar 
bearbetningen av nästkommande detalj.   
 
Efterbearbetning 
När en detalj har bearbetats i djuphålsborren gradas den och operatören blåser sedan ur 
kylvätska som samlats i detaljen. När renblåsningen är utförd tvättas detaljen innan den 
skickas vidare till nitrering. 
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5.1.2 Tillämpning av SMED 
Efter genomförd nulägesanalys kunde vi konstatera att omställningsarbetet utförs på ett 
mycket effektivt sätt. Alla verktyg finns uppradade i nära anslutning till maskinen och 
monteras med snabbfästen. Maskinen är stor och öppen vilket gör inmätningen enkel att 
utföra. Anledningen till de långa omställningstiderna beror till stor del på provkörningen av 
första detaljen. Under provkörningen behöver operatören svarva samma diametrar flera 
gånger och justera offset-värden tills måtten ligger inom rätt toleransområde. Provkörningen 
kan uppta 60 % av den totala omställningstiden. 
 
Vi anser att en investering av ytterligare en svarv bör göras vilket skulle innebära att 
svarvarna enbart behöver köra ett tempo vardera. Investeringen skulle innebära att operatören 
kan bearbeta båda tempona samtidigt. Genomloppstiden för en detalj kommer då halveras. 
Detta kommer att ställa högre krav på djuphålsborren och troligtvis innebära en investering av 
en ny djuphålsborr. Investeringen skulle dessutom innebära en ergonomisk vinst för 
operatören då det finns möjlighet att införskaffa en djuphålsborr som inte avger samma 
ljudstyrka. 
 
Då dessa lösningsförslag enbart innebär investeringar anser vi att de hamnar utanför 
rapportens avgränsningar. Vi har därför valt att inte göra någon utförlig SMED-analys av 
maskingruppen. 
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5.2 Maskingrupp 2 

5.2.1 Kartläggning och analys av omställning 
Vid fleroperationssvarven varierar omställningarnas omfattning kraftigt, beroende på vilka 
typer av produkter omställningen görs emellan. Vid omställning mellan produkter med små 
skillnader i utformning behöver endast ett fåtal verktyg bytas ut. Dock behöver alla monterade 
verktyg kontrolleras innan den nya körningen. Men vid byte till en produkt med stora 
skillnader i utformning kan antalet verktygsbyten uppgå till 14st. Ett sådant 
omställningsarbete tar betydligt mycket längre tid då det även innebär flera inmätningar. 
 
De aktiviteter som är gemensamma för alla omställningar är kontroll av redan monterade 
verktyg, provkörning samt gradning och avsyning av provbiten. Vid omställning till Lockring 
behöver härdningsmaskinen ställas om då dessa detaljer ska härdas efter bearbetningen. Hur 
ofta portalroboten riggas är svårt att svara på då omriggningen beror på vilka dimensioner 
råvarumaterialet för arbetet har och vilken dimension som körts innan omställningen. 
Portalroboten behöver justeras vid omställning mellan Lockring och Metering sleeve samt vid 
omställning mellan vissa varianter av Metering sleeve. 
 
I nuläget utförs i stort sett alla aktiviteter medan maskinen inte producerar. Dessa 
aktiviteter räknas därför till inre ställtid. Förberedelserna innefattar framkörning av nytt 
råvarumaterial samt att plocka fram instruktioner och ritningar för det kommande arbetet.  
För att minska tiden då maskinen står stilla behöver förberedelserna inför omställningen 
vara mer omfattande. Detta kan göras genom att flytta ut vissa aktiviteter som sker under 
omställningen. Dessa aktiviteter kan göras antingen före maskinen stoppas eller då 
produktionen körts igång efter omriggningen. Förberedelserna gäller i första hand 
verktygsbytet där vi observerat mycket spilltid. 
 
Ett exempel på vanligt förekommande spilltid är då operatören i samband med byte av skär 
i mellandelarna, som inte redan sitter monterade i maskinen, märker att det saknas skär ute 
vid maskinen. Operatören behöver då gå till materialförrådet för att hämta skär vilket leder 
till stora tidsförluster. Genom att förbereda mellandelarna genom att byta alla skär medan 
maskinen producerar skulle eliminera den här typen av spill. 

5.2.1.1 Aktiviteter under omställning 
Omställningsarbetet startas då alla detaljer i föregående parti är färdigbearbetade och redo att 
köras ut till lagret. 
 
Hämta/lämna material 
När bearbetningen av alla detaljer i partiet är färdig körs pallen med detaljerna iväg till lagret 
med hjälp av en truck. Operatören kör sedan fram en ny pall med råvarumaterial för det 
kommande arbetet. 
 
Rapportering 
Efter varje slutfört arbete rapporterar operatören in det i ett datorsystem, BPCS. Vid 
rapportering anges antalet körda detaljer och hur många av dessa som har kasserats. 
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Nya instruktioner 
Operatören hämtar pärmen med instruktioner från verktygsskåpet och letar fram de aktuella 
instruktionerna för det kommande arbetet. Ritningen och kontrollinstruktionerna placeras vid 
avsyningsbordet. Instruktioner för föregående arbete placeras tillbaka i pärmen. 
 
Magasin - Palettbyte 
Paletterna är enkla plåtkonstruktioner och finns i två olika utformningar, en för korta detaljer 
och en för längre. Detaljernas höjd och diameter avgör vilka paletter som ska användas. Vid 
vissa kortare detaljer används en upphöjning under paletten för att roboten ska kunna hämta 
och lämna arbetsstycket. Under palettbytet öppnas grindarna till magasinet och paletterna byts 
ut. Alternativt förs en träkonstruktion in under paletten som fungerar som upphöjning. 
 
Portalrobot - backjustering 
Beroende på råvarumaterialets diameter kan portalrobotens gripdon behöva justeras. 
Gripdonet har tre backar och varje back sitter monterade med två insexskruvar. Oftast räcker 
det med att justera gripdonet som laddar råvarumaterialet i maskinen men beroende på 
detaljens slutliga dimension kan även gripdonet för plundringen behöva justeras. Backarna 
kan monteras i tre olika lägen. Vid justeringen skruvar operatören loss varje back för sig, för 
att sedan montera tillbaka dem i det nya läget. För att lossa/fästa backarna används en 
insexnyckel. 
 
Chuckjustering 
Beroende på vilken detalj som ska bearbetas behöver olika typer av backar monteras i 
chuckarna. Vänster chuck har endast två typer av backar, en uppsättning mjuka och en 
uppsättning hårda backar. I instruktionerna framgår vilka backar som ska användas. Ibland 
behöver operatören även montera ett spindelstopp. Spindelstoppet monteras i centrum på 
chucken för att detaljen ska hamna i rätt position under bearbetningen. I höger chuck är det 
mer detaljspecifika backar och byts därför mer frekvent. Här finns 24 st. uppsättningar av 
backar för de olika detaljerna.  
 
För vissa detaljer kan det också behövas göra en justering av trycker i chuckarna. Är trycket 
för högt kan tunnare detaljer riskera att deformeras under fastspänningen i chucken. 
 
Verktygsbyte 
Utifrån instruktionerna monteras de verktyg som behövs för all utföra det aktuella arbetet. 
Verktygen monteras i en verktygshållare som antingen sitter monterad i verktygsrevolvern 
eller sitter uppsatt i stället utanför maskinen. Operatören kontrollerar även redan monterade 
verktyg och skär, vid behov byts dessa ut. 
  
Det finns tre olika huvudtyper av verktygsbyten: 

• Byte av verktygshållare 
• Byte av verktyg i ER-hylsa 
• Byte av mellandel 

 
Inmätning 
Efter montering av ett nytt verktyg görs en inmätning. Inmätningen sker i maskinen med hjälp 
av ett inbyggt probsystem. Operatören kör fram verktygets spets till mätkorset och kör sedan 
försiktigt verktyget tills det får kontakt med mätkorset. Mätkorset registrerar då koordinaterna 
som sedan kan föras in i programmet.  
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Visuell kontroll av monterade verktyg 
Under omställningen gör operatören en visuell kontroll av de verktyg som sitter monterade i 
respektive revolver och ska användas även i det kommande arbetet. Dock behövs en kontroll 
för att operatören ska kunna försäkra sig om att de inte är slitna eller skadade. Skulle en 
kontroll visa att t.ex. skären är för slitna kommer det krävas ett byte. 
 
Programbyte 
När en ny produkt ska köras görs ett programbyte till aktuell detalj. Vid programbytet ställs 
även märkningens program in automatiskt. Vilket program som ska användas framgår av 
instruktionen, där framgår även vilket program som ska användas i portalroboten. 
 
Provkörning 
När ovanstående moment har genomförts görs en provkörning. Den körs med en reducerad 
matning (10 %) som en säkerhetsåtgärd utifall det gjorts någon felaktig verktygsmontering. 
Skulle det inträffa en krock under provkörningen minimeras risken för allvarliga skador om 
operatören sänkt matningen. 
 
Omställning av induktionshärdning (Lockring) 
Operatören plockar fram och byter induktor och fixtur. På induktorn monteras sedan 
ledningar för vattenkylningen. Sedan görs en inmätning av spelet som ska vara mellan 
induktorn och detaljen, induktorn ska ligga cirka 2 mm ovanför detaljens yta under 
härdningen. När detta är gjort justeras strömstyrkan och tiden för härdningsförfarandet. Vid 
induktionshärdningsmaskinen sitter en lista uppsatt där strömstyrka och tid för de olika 
detaljerna finns uppskrivna. 
 
Efterbearbetning 
När provkörningen är färdig hämtar operatören provbiten som gradas och slipas för att ta bort 
de grader som uppkommit i samband med maskinbearbetningen. 
 
Avsyning 
Första detaljen som bearbetats efter en omställning avsynas mycket grundligt, vilka mått som 
ska kontrolleras framgår av instruktionerna. Operatören kontrollerar märkningen och att 
detaljen inte fått några klämmärken eller andra skador under bearbetningen. Skulle något mått 
ligga utanför eller ligga nära toleransgränserna görs justeringar i programmet innan 
produktionen kan startas. 
 
Härdning (Lockring) 
Operatören placerar detaljen i fixturen. Sedan placeras en skyddsring på detaljen som sedan 
härdas. Härdningsförfarandet tar cirka 6,5 sekunder. Operatören kontrollerar sedan detaljen 
med hjälp av en spårtolk och en håltolk samt gör en visuell kontroll för att kontrollera att 
sprickor inte förekommer. Vilka mått som ska kontrolleras framgår av instruktionen. 
 
Hårdhetsprov (Lockring) 
Efter att detaljen härdats görs en hårdhetsmätning för att kontrollera att rätt hårdhet har 
uppnåtts (56 Rc). Hårdhetsmätningen utförs en bit bort från maskingruppen. Operatören gör 
ett antal mätningar på olika punkter inom det härdade området för att se hur hårdheten 
varierar. Avviker hårdheten för mycket från målvärdet görs en justering i 
induktionshärdningen.  
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5.2.2 Tillämpning av SMED 

5.2.2.1 Separera inre och yttre aktiviteter 
Efter att ha kartlagt hela omställningen och identifierat alla ingående moment gjordes en 
uppdelning av de ingående aktiviteterna i två grupper, inre och yttre aktiviteter. Gruppen 
för inre aktiviteter innehåller alla aktiviteter som operatören måste göra under tiden 
maskinen står still. Den andra gruppen, yttre aktiviteter, innehåller de aktiviteter som i 
dagsläget utförs under tiden som maskinen producerar. 
 
 

 
Figur 5.1 Separera inre och yttre aktiviteter. 

 
Kommentar 
 
I figuren illustreras de inre aktiviteterna med orange färg. De aktiviteter som i nuläget 
utförs som yttre moment är maskerade med grön färg. Under provkörningen producerar 
maskinen men med reducerad hastighet. Provkörningen är maskerad med lila färg. 
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5.2.2.2 Flytta inre aktiviteter till yttre aktiviteter 
Efter att ha analyserat ett flertal olika omställningar kunde vi se vissa möjligheter att korta ner 
ställtiden genom att flytta ut vissa inre moment till yttre. Målet är att flytta ut de aktiviteter 
som i dagsläget utförs som ett inre moment till att istället kunna utföras under 
förberedelsefasen eller under tiden för provkörningen. Genom att flytta ut dessa aktiviteter 
reduceras tiden då maskinen inte kan producera. 
 
Hämta/lämna material 
När alla detaljer är färdigbearbetade och godkända kör operatören ut dessa till ett hyllager 
som befinner sig en bit bort från maskingruppen. Här hämtas sedan en ny pall med 
råvarumaterial för det kommande arbetet. Transporttiden mellan lagret och maskingruppen ser 
vi som ett slöseri då denna aktivitet utförs då maskinen står still. 
 
Genom att hämta det nya materialet under tiden som maskinen producerar och placera 
materialet i nära anslutning till maskingruppen kan detta moment omvandlas till en yttre 
aktivitet. Om operatören väntar med att köra ut det färdiga partiet till lagret tills omställningen 
är genomförd kan materialet istället transporteras under tiden då maskinen producerar. 
 
Rapportering 
Efter att operatören kört ut de färdigbearbetade detaljerna till lagret ska körningen rapporteras 
i BPCS. Genom att vänta med rapporteringen till efter omställningen är genomförd kan denna 
aktivitet utföras som ett yttre moment.  
 
Portalrobot - Backjustering 
I dagsläget behöver operatören rigga om gripdonet på portalroboten innan provkörningen kan 
startas. Anledningen till detta är att roboten laddar provbiten i maskinen vilket gör detta till en 
inre aktivitet. Vi ser en möjlighet att omvandla detta moment till en yttre aktivitet genom att 
låta operatören manuellt ladda provbiten i maskinen och starta provkörningen. Det finns då 
möjlighet att rigga om gripdonet under tiden för provkörningen.  
 
Omställning av induktionshärdning (Lockring) 
Beroende på operatör utförs omställningen av induktionshärdningen under tiden för 
provkörningen eller då provkörningen avslutats. Om operatören riggar härdningsmaskinen 
under provkörningen kan denna aktivitet räknas som ett yttre moment. Vi vill därför att 
samtliga operatörer utför omställningen av härdningen medan provkörningen utförs. 
 
Härdning och hårdhetsprov (Lockring) 
I dagsläget utförs härdningen av provbiten samt hårdhetsmätningen direkt efter 
maskinbearbetningen och avsyningen är genomförd. Då maskinen står still under tiden för 
dessa aktiviteter räknas dessa som inre moment. Om operatören i samband med avsyningen 
anser att de mått som påverkas av härdningen befinner sig på rätt sida av målvärdet kan 
produktionen av partiet köras igång innan härdningen och hårdhetsprovet utförs.  
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Figur 5.2 Flytta inre aktiviteter till yttre aktiviteter. 

 
 
Kommentar 
 
De aktiviteter som flyttats från inre till yttre har grönmarkerats. Omställning av portalrobot 
och induktionshärdare ska utföras parallellt med provkörningen och har därför markerats lila. 
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5.2.2.3 Standardisering 
När alla ingående aktiviteter har separerats och arrangerats i rätt operationsföljd behöver 
arbetet standardiseras med hjälp av arbetsrutiner. Syftet med arbetsrutinerna är att samtliga 
operatören ska utföra omställningarna på ett standardiserat sätt. Att införa en standardiserat 
utförande är ett krav för det fortsatta arbetet med SMED. Om samtliga operatörer utför 
omställningarna på samma sätt är det enklare att hitta och mäta olika typer av slöserier. Det 
blir då även enklare att hitta förbättringsmöjligheter för att minimera slöserier. 
 
Arbetsrutinerna är framtagna med hjälp av AviX och beskriver vad som ska utföras och i 
vilken ordning. Till varje aktivitet finns en beskrivande bild för att förtydliga vad aktiviteten 
syftar till, se bilaga 9, 10.  
 

5.2.2.4 Analys i AviX 
Under omställningarna fördes protokoll samtidigt som hela förloppet filmades. Med hjälp av 
videofilmerna kunde alla ingående aktiviteter identifieras. Filmerna analyserades sedan med 
hjälp av AviX för att få en uppskattning om hur omställningstiden är fördelad på de olika 
ingående aktiviteterna. Alla arbetsmoment som operatören utför granskades noga för att hitta 
eventuella förbättringsmöjligheter som skulle kunna leda till ett effektivare genomförande. 
 
Ett flertal omställningar filmades för att se hur de olika operatörerna utför respektive 
arbetsmoment och hur tiderna för dessa varierade. Då omställningarna varierar kraftigt är det 
svårt att sätta exakta tider på aktiviteterna.  
 
För att ge en översiktlig uppfattning om hur omställningstiden är fördelad på de olika 
aktiviteterna gjordes ett pajdiagram med alla ingående aktiviteter. Vilka aktiviteter som utförs 
är beroende på vilken typ av omställning som genomförs. AviX-SMED och SMED-metoden 
lämpar sig bäst för omställningar som sker på samma sätt varje gång. Vid de omställningar 
som filmats under detta arbete varierar arbetsmomenten kraftigt beroende på omställning 
vilket har gjort det svårt att avgöra hur stor del de olika aktiviteterna upptar. I AviX finns det 
möjlighet att tilldela en frekvens för hur ofta en aktivitet inträffar men för att få en korrekt 
bild av frekvenserna behövs data från ett stort antal omställningar. Vi har därför gjort en 
uppskattning på dessa frekvenser baserade på omställningar vi har filmat och operatörernas 
egna uppskattningar. 
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   Figur 5.3 Tidsfördelning av omställningsaktiviteter 
 

5.2.2.5 Effektivisera inre moment 
De aktiviteter som utförs under tiden maskinen inte producerar räknas till inre moment. Målet 
är att maskinen ska kunna producera så mycket som möjligt. Därför är det viktigt att 
effektivisera dessa aktiviteter så att de går snabbt att utföra. 

5.2.2.5.1 Minska tiden för provkörningen 
Idag ligger provkörningstiden på mellan  15-20min beroende på detalj. Det motsvarar ca 25 % 
av den totala omställningstiden. Målet är att provkörning enbart ska behövas för nya detaljer 
som inte körts innan eller då en modifiering i programmet har gjorts. Detta skulle minska 
tiden för körning av första detaljen med mellan 7-14 min för de flesta omställningarna.  
 
Uppskattad tidsbesparing 
Denna åtgärd skulle minska tiden för körning av första detaljen med mellan 7-14 min för de 
flesta omställningarna. Den totala tidsbesparingen blir cirka 30-58 h/år. 

5.2.2.5.2 Förinställning 
Idag görs alla inmätningar av monterade verktyg i maskinen. Detta är båda tidsödande och 
besvärligt för operatören att utföra. Genom att förinställa de verktyg som ska monteras under 
omställningen kan ställtiden reduceras. Inmätningen kan då flyttas från ett inre moment till ett 
yttre. Vid fleroperationssvarven finns möjlighet att förinställa verktygshållare (VDI) med 
monterade verktyg samt mellandelar. Vid materialförrådet finns tre olika mätmaskiner för 
förinställning. Ett krav för att kunna förinställa verktygen är att det finns fixturer för både 
verktygshållare och mellandelar, vilket skulle innebära en mindre investering. 



 

34 
 

 

 
I dagsläget används ett system där operatören i samband med förinställningen får en utskrift 
med verktygslängderna som sedan manuellt matas in i programmet. Det finns dock även 
möjlighet att genom DNC-systemet direkt föra över verktygslängderna till maskinen. Med 
direkt överföring elimineras eventuella felaktiga inmatningar som kan uppstå när operatören 
matar in längderna manuellt. Skulle operatören kunna förinställa alla verktyg som förberetts 
inför omställningen kan omställningstiden effektiviseras och bli mer ergonomisk. Operatören 
slipper då den även den manuella joggningen och de obekväma ställningarna under 
inmätningen. 
 
Uppskattad tidsbesparing  
I nuläget kan inte alla verktyg mätas in i förväg, då vissa sitter monterade i maskinen under 
körningen. Det är svårt att uppskatta tidsbesparingen då antalet verktyg som ska mätas in 
varierar kraftigt. Uppskattningsvis kan sju förinställningar utföras per omställning där varje 
inmätning tar 45 sekunder vilket resulterar i en tidsbesparing på ~22 h/år. 

5.2.2.5.3 Dubbel uppsättning av mellandelar och hållare 
För att operatören alltid ska ha möjlighet att förbereda samtliga verktygsbyten krävs en 
dubbel uppsättning av samtliga mellandelar och verktygshållare. Detta skulle innebära en stor 
investering med lång återbetalningstid. Därför har vi valt att titta på vilka verktyg som skulle 
ge störst tidsbesparing om de hade en dubbel uppsättning. 
 
Verktyg 9 - Finskär 
Finskäret i verktyg 9 byts under varje omställning och även flera gånger under pågående 
körning. Uppskattningsvis byts finskäret efter 30-40 stycken tillverkade detaljer. Bytet utförs i  
båda verktygsrevolvrarna. Idag uppskattas tiden för skärbytet till cirka 40 s. Skulle det finnas 
en dubbel uppsättning av verktyget kan skärbytet förberedas under körningen. Då skulle tiden 
för skärbytet reduceras till cirka 25 sekunder. Det skulle ge en tidsbesparing på cirka 15 
sekunder per utfört skärbyte.  
 
Uppskattad tidsbesparing 
Förra året producerades cirka 12500 detaljer. Uppskattningsvis bör finskäret därför bytas 350 
gånger under ett år. Då skäret även byts vid varje omställning skulle antal skärbyten hamna på 
cirka 600 st. per år och revolver. Genom att alltid förbereda bytet av finskär kan operatören 
spara cirka 5 h maskintid. 
 
Fler verktygshållare för ER-hylsor 
Att byta verktyg som sitter monterade i radiellt drivna verktygshållare är omständigt och tar 
lång tid. För att undvika den här typen av verktygsbyte bör operatören montera verktyget i 
någon av de verktygshållare som finns tillgängliga utanför maskinen. Under omställningen 
byts då istället hela hållaren vilket går betydligt snabbare. Dock finns bara ett begränsat antal 
”extrahållare” tillgängliga att förbereda. Fler radiellt drivna verktygshållare skulle göra det 
möjligt att förbereda ett större antal verktygsbyten. 
 
Uppskattad tidsbesparing 
För att veta hur många fler verktygshållare som bör köpas in måste statistik föras över hur 
ofta det saknas verktygshållare att förbereda.  
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5.2.2.5.4 Alternativ till ER-hylsor 
Denna typ av insats används i både radiellt och axiellt drivna verktygshållare för olika typer 
av borrar och fräsar. Demontering och montering av insatsen består av ett omständigt 
skruvmoment som kräver både ansträngning och tid. Ett alternativ till ER-insatserna för de 
radiellt och axiellt drivna verktygen är Sandviks Captosystem som ger möjlighet till 
snabbfästen. Snabbfästena innebär att montering demontering sker med en enkel åtdragning 
som låser fast verktyget och kräver därför betydligt mindre tid och ansträngning. Nackdelen 
med denna lösning är att de befintliga hållarna och mellandelarna behöver bytas ut vilket 
innebär en stor investering. Det kommer också innebära problem på grund av att Capto-
hållarna är högre och därför kommer en del verktyg inte att få plats i maskinen. 
 
Uppskattad tidsbesparing 
För att uppskatta tidsbesparingen av denna lösning behöver statistik föras över hur många och 
hur ofta denna typ av verktygshållare byts i maskinen. Om denna typ av verktygsbyte sker 3 
gånger per omställning och ett det tar lika lång tid att byta en Capto-mellandel som det tar att 
byta de befintliga mellandelarna resulterar det i en tidsbesparing på  9,5 h/år. 

5.2.2.5.5 Parallella operationer 
Under omställningen utförs samtliga aktiviteter utav en operatör. Skulle det finnas möjlighet 
att ”låna” ytterligare en operatör under omställningen kan flera aktiviteter utföras parallellt.  
 
Vissa Lockring-detaljer ska härdas på två ytor vilket innebär att härdningen genomförs i två 
omgångar. Första omgången härdas samtliga detaljer i samband med maskinbearbetningen. 
Den andra omgången härdas samtliga detaljer ännu en gång. Under tiden den andra ytan 
härdas är operatören tvungen att stå vid härdningsmaskinen vilket gör att 
fleroperationssvarven inte kan köras förrän det andra härdningstempot är genomfört. 
 
Hade det funnits möjlighet att låna en operatör skulle fleroperationssvarven ställas om under 
tiden den andra omgången av härdningen utförs. Alternativt kan en ny 
induktionshärdningsmaskin med kapacitet för två eller fler detaljer användas. 
 
Uppskattad tidsbesparing 
Förra året gjordes cirka 20 omställningar till Lockring-detaljer som kräver härdning av två 
ytor. Med en genomsnittlig omställningstid på 1,8 timmar finns möjlighet att spara cirka 36 
h/år. 

5.2.2.5.6 Belysning 
Belysningen inuti maskinen är trasig. Det innebär att det är mycket besvärligt för operatören 
att se in i maskinen under bearbetningen. Istället använder operatören vid behov en ficklampa 
för att övervaka bearbetningen. Enligt operatörerna håller lysrören bara någon månad och är 
besvärliga att byta. Här skulle undersökas om det finns något bättre alternativ till den aktuella 
belysningen. Lysdioder skulle eventuellt kunna hålla en lägre tid och ge bättre belysning inuti 
maskinen. 
 
Uppskattad tidsbesparing 
Här är det mycket svårt att ge någon uppskattad tidsbesparing. Dock skulle arbetet underlättas 
och operatören slipper att använda en ficklampa för att se in i maskinen. 
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5.2.2.5.7 Åtgärda återkommande larm 
I samband med omställning inträffar ibland ett larm. Orsaken till larmet är okänt och har 
undersökts vid ett flertal tillfällen utan resultat. Larmet uppstår uppskattningsvis 10-13% av 
omställningarna. För att åtgärda larmet stänger operatören av maskinen och får sedan vänta 
medan programmet startas upp igen. 
 
Uppskattad tidsbesparing  
Tidsåtgången för att åtgärda larmet är cirka 370 sekunder. Detta innebär en total tidsförlust på 
~3 h/år. 

5.2.2.5.8 Verktygsbälte 
Det har uppmärksammats att vissa handverktyg används mycket frekvent. Under 
verktygsbytet i maskinen tvingas operatören gå mellan maskinen och arbetsbänken för att 
hämta och lämna handverktygen. Under verktygsbytet är det även vanligt förekommande att 
operatören placerar vissa handverktyg inuti maskinen för att snabbt kunna nå dem. Dock finns 
risk att handverktygen ramlar ner i maskinen vilket bidrar till tidsförluster. Om operatören i 
samband med omställningen istället har de viktigaste handverktygen i ett verktygsbälte runt 
midjan kommer förluster i form av gångtid att minska och operatören slipper placera 
handverktygen i maskinen. 
 
Uppskattad tidsbesparing 
Här är det mycket svårt att ge någon uppskattad tidsbesparing. Dock skulle arbetet underlättas 
och operatören slipper gå mellan maskinen och arbetsbänken för att hämta och lägga ifrån sig 
verktyg under omställningsarbetet.  
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5.2.2.6 Effektivisera yttre moment 
De yttre momenten bidrar inte till någon minskad maskintid, då maskinen producerar under 
tiden dessa moment utförs. Dock är det viktigt att effektivisera även dessa aktiviteter för att 
göra förberedelserna och efterarbetet enklare att utföra.  

5.2.2.6.1 Hämta/lämna material 
Det finns tid att spara genom att göra ett mellanlager för material som använts och material 
som ska användas. Detta mellanlager gör det möjligt att i förväg kunna hämta den ordervagn 
som ska behandlas och ställa den i direkt anslutning till maskingruppen. Denna förändring 
minskar då betydligt tiden det tar att byta ordervagn vid själva omställningen. 

5.2.2.6.2 Förberedningsarbete 
En plats för förmontering av verktyg i hållare och utrymme för hylsor och hållare som ska 
användas i kommande omställning skulle minska tiden för dessa aktiviteter under 
omställning. 
 
En ny arbetsbänk skulle ge större utrymme för föreberedelser. Den bör vara utformad så att 
alla de verktyg som ska förberedas enkelt kan placeras i märkta fack. På bänken ska 
verktygslistor och instruktioner för aktuellt och kommande arbete placeras synligt. 
 
Genom att använda ett flertal olika filmningar har vi försökt hitta genomsnittliga tider för 
utförandet av de olika verktygsbytena. Den effektiva tiden är den tid det tar för operatören att 
byta förberedda verktyg. Då verktygen är förberedda räknas enbart tiden för montering och 
demontering av verktyget. Observera att operatören endast kan förbereda de verktyg som inte 
redan sitter monterade i maskinen.  
 
I den genomsnittliga tiden tillkommer olika typer av slöserier i form av att t.ex. hämta 
verktyg, utföra en visuell kontroll och byta ut slitna skär. Om operatören istället förbereder 
alla hållare och mellandelar finns mycket tid att spara. Förberedelserna består av att ta fram 
och kontrollera de verktyg som ska användas. Om skär eller borr är slitna ska dessa bytas ut. 
Det förberedda verktyget ska sedan placeras i nära anslutning till maskinen för att vara 
lättillgängligt under verktygsbytet. 
 
 
Moment Oförberett 

verktygsbyte 
Förberett 
verktygsbyte 

Besparad 
tid/byte 

Byte av hållare 70 s 50 s 20 s 

Byte av 
mellandel 

70 s 25 s 45 s 

Byte av verktyg i 
ER-32 

110 s 70 s 50 s 

 
Kommentar 
Observera att dessa tider är uppskattningar baserade på genomförda videoanalyser.  
Se Bilagorna 4-8. 
 



 

38 
 

 

Uppskattad tidsbesparing 
Om det förutsätts att det i genomsnitt går att förbereda sju verktygsbyten, innan en 
omställning, hamnar tidsbesparingen på 10-22 h/år.  

5.2.2.6.3 Verktygslista 
Förberedelserna innan en omställning består till stor del av att plocka fram och färdigställa de 
verktyg som ska användas till nästa arbete. I dagsläget är det svårt för operatören att veta vilka 
verktyg som sitter på respektive plats i revolvrarna. Detta medför svårigheter vid 
förberedelserna och orsakar överarbete då det ibland visar sig att ett verktyg redan var 
monterat på den plats operatören förberett.  
 
För att underlätta och undvika onödiga förberedelser finns det möjlighet att införa en 
verktygslista som uppdateras efter varje omställning. Då kommer operatören alltid veta vilket 
verktyg som sitter på de olika platserna i respektive revolver. 

5.2.2.6.4 Distanser på robotbackarna 
I dagsläget sitter varje back monterad med två insexskruvar som behöver skruvas ur helt 
innan backen kan flyttas. Genom att låta backarna sitta monterade i sin yttersta position och 
istället använda distanser kan tiden för backjusteringen minskas. Distanserna kan sedan 
monteras med en snabbare fästanordning som bara kräver en insexskruv.  
 
Uppskattad tidsbesparing 
Om distanserna istället monteras med en insexskruv skulle tiden kunna halveras, därför 
uppskattas 50 % tidsbesparing vid robotriggningen. I nuläget ställs roboten om cirka 2 gånger 
i månaden vilket gör att denna lösning ger en uppskattad tidsbesparing på cirka 80 min/år. Om 
produktionen skulle ske enligt körlistan behöver dock roboten ställas om mer frekvent, vilket 
skulle innebära en större tidsbesparing.  
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6 UTFÖRDA FÖRBÄTTRINGAR 
Här redovisas de förbättringsåtgärder som vi åstadkommit under arbetet. 

6.1 Rutiner för omställningsarbetet 
I syfte att standardisera utförandet av omställningarna skrevs rutiner. För att kunna skriva 
rutiner för omställningsförfarandet gjordes en uppdelning i två typer, omställning till 
Lockring och omställning till Metering sleeve. Många av de ingående aktiviteterna är samma 
för båda typerna men med vissa skillnader i arbetet under och efter provkörningen. Rutinerna 
visades upp för båda operatörerna som godkände arbetsordningen.  

6.2 Checklista 
En viktig del i att effektivisera omställningsarbetet är att genomföra förberedelser inför 
omställningen. Föreberedelserna består bl.a. av att plocka fram och kontroller verktyg som 
ska användas. För att operatörerna enklare ska kunna se vad som bör förberedas utformades 
en checklista. Då förberedelserna utförs innan själva omställningen valde vi att inte ta med 
dessa i arbetsrutinen. Hur mycket som kan förberedas varierar beroende på vilken typ av 
omställning som ska utföras. Tanken är att operatören ska se checklistan som ett stöd i det 
förberedande arbetet. 

6.3 Loggbok 
För att operatörerna ska kunna rapportera vilka problem som uppstår i samband med 
omställningarna eller under körningen infördes en loggbok. I Loggboken noterar operatören 
datum, produktnummer och en kort beskrivning av problemet. Tanken är att detta ska kunna 
användas som underlag i kommande förbättringsarbete. Genom att titta i loggboken kan det 
urskiljas vilka problem som är vanligt förekommande och hur ofta de inträffar.  

6.4 Arbetsbänk 
En viktig aspekt i reduceringen av omställningstiden har visats sig vara möjligheten att kunna 
förbereda verktygen som ska bytas. Tidigare har operatören endast haft en liten arbetsbänk att 
arbeta på vilket vi ansett vara för liten för att utföra det förberedande arbetet på. Vi valde 
därför att införa en ny arbetsbänk vars syfte enbart är att användas för att utföra förberedelser. 
På arbetsbänken finns fack för alla verktygspositioner uppradade där operatören kan placera 
de mellandelar som ska bytas under omställningen.  
 
När operatören plockar fram en mellandel ska samtidigt en visuell kontroll utföras och byta ut 
slitna skär vid behov. Arbetsbänken har en vägg som är klädd med en plåt för att enkelt kunna 
sätta upp instruktioner för både det aktuella och det kommande arbetet. På så vis kan 
operatören enkelt läsa ut vilka verktyg som kommer att behöva bytas.  

6.5 Verktygstavla 
Då det i nuläget inte fanns något system för att se vilka verktyg som sitter monterade i 
respektive verktygsrevolver infördes en verktygstavla. Verktygstavlan består av ett utskrivet 
Excel-ark där alla verktyg finns angivna. De verktyg som sitter monterade markeras på 
verktygstavlan med en magnet. Tanken är att operatören i samband med verktygsbytet 
uppdaterar verktygstavlan genom att flytta magneterna så att de speglar den aktuella 
uppsättningen. 
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7 DISKUSSION 
 

7.1 Utvärdering av AviX SMED 
Användandet utav AviX har varit en central del i arbetet. Alla omställningar som filmades 
under arbetets gång har analyserats för att hitta eventuella avvikelser och återkommande 
problem. Analyserna har utförts i SMED-modulen där filmerna delats upp i aktiviteter för att 
se hur stor del av omställningen som tas upp av respektive aktivitet. Vi har försökt ta fram 
genomsnittliga tider för varje aktivitet genom att titta på samtliga videofilmer. De framtagna 
tiderna är baserade på 5 olika omställningar.  
 
Arbetet med AviX har till stor del gått ut på att göra uppdelningen i ingående aktiviteter. 
Varje aktivitet har sedan specificerats som antingen inre eller yttre aktivitet. Programmets 
grafiska utförande kan sedan användas för att arrangera om aktiviteterna varpå resultaten 
direkt åskådliggörs. Det finns ingen funktion i AviX SMED att generera diagram på 
tidfördelningen. Vi har därför använt oss utav Excel för att ta fram diagram då vi tycker de 
tydligt beskriver fördelningen. 
 
Hur grova indelningar som görs under analysen är upp till användaren att avgöra. Vi har gjort 
flera analyser utav samma omställning där vi har varit mer eller mindre detaljerade i 
uppdelningen. I första steget delades omställningen upp i de aktiviteter som specificerats i 
nulägesanalysen (5.2.3) för att få en överblick av tidsfördelningen. Nästa steg blev att titta 
noggrannare på de aktiviteter som upptog mest tid. Här undersöktes bl.a. de individuella 
tiderna för alla verktygsbyten och inmätningar. Vi tittade även på hur stor tidsskillnad det var 
mellan olika varianter av verktygsbyte.  
 
Videofilmning 
Detta är ett bra sätt att utvärdera omställningar eftersom det finns möjlighet att gå tillbaka och 
analysera material som kan ha förbisetts. Videofilmning är även användbart för att motivera 
förändringar i arbetssätt då det går att visa materialet för de inblandade parterna. Vid våra 
första videofilmningar kan operatörerna ha blivit påverkade genom vår närvaro, något som vi 
tagit hänsyn till då mätningarna av de olika aktiviteterna gjordes. 
 
Analys i AviX 
Filmningen av processen ger en sann bild av hur utförandet går till utan att behöva störa 
arbetet och gå miste om tillverkade detaljer. Under analysen delas filmen upp i olika 
aktiviteter (tempo) där varje tempo beskrivs med både bild och text. Aktiviteterna identifieras 
som antingen yttre eller inre. Det är mycket enkelt att dela upp filmmaterial med AviX, 
svårigheterna ligger i hur indelningen ska göras och hur noggrann den behöver vara. 
 
Det är svårt att bedöma hur mycket som användningen av AviX har påverkat resultaten i vår 
rapport. Vi tycker att AviX har underlättat arbetet betydligt och möjliggjort uppskattningar av 
hur mycket tid som kan sparas genom olika förändringar i omställningsarbetet. Den grafiska 
framställningen av de olika aktiviteterna i programmet underlättar t.ex. då det blir enkelt att se 
om det finns möjlighet att utföra parallella operationer. 
 
Tid för analys 
Att analysera videofilmer från omställningar är tidskrävande. I vårt arbete spenderade vi cirka 
4 timmar av analys per inspelad timme. 
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Funktioner under analys 
I AviX-SMED modulen finns möjlighet att för varje aktivitet visa vilka verktyg och artiklar 
som ska användas. Det går även att länka dokument till aktiviteterna. I vårt arbete med 
ställtidsreducering har vi haft störst nytta av den enkla indelningen av aktiviteter. Vid 
framtagning av rutiner kan det vara intressant att tilldela de olika aktiviteterna verktyg och 
artiklar men detta kräver god ordning och märkning bland verktygen på arbetsplatsen för att 
vara meningsfullt.  

7.2 Variation 
Det största problemet under arbetets gång har varit hur omställningarna varierar. Operatörerna 
genomför många aktiviteter på olika sätt och utför aktiviteterna i olika ordning. Detta har vi 
löst genom att införa rutiner för omställningsarbetet. Att standardisera utförandet av 
omställningarna såg vi som ett krav för det fortsatta arbetet.  
 
Hur många verktyg som behöver bytas varierar beroende på den aktuella 
verktygsuppsättningen samt den verktygsuppsättning som ska användas i det kommande 
arbetet. Verktygsbytena varierar även beroende på vilken typ av omställning som ska utföras. 
Alltså kan samma omställning innebära olika antal verktygsbyten beroende på den aktuella 
uppsättningen. 

7.3 Uppföljning av ställtider 
I dagsläget finns ingen statistik på hur långa ställtider som förekommer vid maskingrupperna. 
Vårt förslag är att operatörerna, efter genomförd omställning, antecknar ställtiden och 
eventuella problem som uppstått i den framtagna loggboken. Det bör även framgå mellan 
vilka detaljer omställningen utförts. Tiderna kan sedan användas för att följa upp hur 
omställningarna varierar och vad det beror på. Det blir även lättare att se hur ett genomfört 
förbättringsarbete påverkat ställtiden. 
 
Förutom tider bör även statistiken innefatta verktygsbyten. Hur många verktyg som kunnat 
förberedas samt eventuell saknad av verktygshållare att förbereda. Denna undersökning bör  
innefatta ett stort antal omställningar för att ge en korrekt bild av situationen. Statistiken kan 
då ligga till grund för en investeringsanalys av nya verktygshållare för att möjliggöra 
snabbare verktygsbyten.  
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8 SLUTSATS 

8.1 Maskingrupp 1 
För att reducera omställningstiden vid maskingrupp 1 anser vi att en investering av en ny 
maskin är den bästa lösningen. Genom att behålla den befintliga svarven och köpa in en 
motsvarande ny svarv kan operatören köra ett tempo i varje svarv. Den här lösningen skulle 
innebära att omställningstiden i princip skulle försvinna helt, då omställningarna enbart sker 
mellan samma tempon. Alternativt skulle en maskin med möjlighet att bearbeta båda tempona 
samtidigt kunna uppnå samma resultat.  
 
En ny maskin skulle halvera ledtiden vilket i sin tur skulle leda till att djuphålsborren blir en 
flaskhals. En investering i en ny djuphålsborr med större kapacitet hade därför behövts. En ny 
djuphålsborr hade även löst problemet med den höga ljudnivån som den befintliga maskinen 
avger. 

8.2 Maskingrupp 2 
Då det i dagsläget inte finns några uppmätta ställtider har det varit svårt att bedöma hur de 
utförda förbättringsförslagen påverkat omställningsarbetet, vi har istället gjort en fördelning 
av arbetet och på detta vis avgjort hur stor procentuell del varje aktivitet upptar. Vi anser att 
det behöver föras statistik över omställningarna. I ett fortsatt arbete med ställtidsreducering 
behövs den här typen av statistik för att enklare kunna sätta mål och mäta resultat. Statistiken 
kan även användas som underlag för investeringsanalys på de förbättringsförslag som är 
nämnda i rapporten.  
 
En investering av en ny induktionshärdare bör undersökas. Här behövs en längre tids studie 
av avbrott och kassationer, som är direkt beroende av härdaren, för att motivera ett inköp. 
Under arbetet har vi upplevt att induktionshärdningen ofta krånglat och varit opålitlig. Vissa 
detaljer kräver härdning i två tempon vilket leder till periodvis långa maskinstillestånd. En 
induktionshärdare med kapacitet för två eller fler detaljer samtidigt hade kunnat spara mycket 
tid. 

8.3 AviX 
Under arbetet har vi haft stor användning av både videofilmning och AviX-mjukvaran.  
Många av de förbättringsförslag som tagits fram skulle med stor sannolikhet förbisetts eller 
varit betydligt svårare att ta fram utan videoanalysen. Om Emhart Glass ska utföra fler 
omställningsanalyser anser vi att de bör investera i AviX-SMED.  
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Bilaga 1 – Layout 
 
Maskingrupp 1 
 

 
 
515303 – Mori Seiki SL-25 
519202 – Djuphålsborr 
 
 
Maskingrupp 2 
 

 
 

515701 – Mazak Multiplex 6200Y 
541101 – Induktionshärdare 
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Bilaga 2 – Ishikawadiagram 
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Bilaga 3 – Beräkningsunderlag för tidsbesparing 
 
Den uppskattade tidsbesparingen är beräknad utifrån förra årets produktion.  
 
Tillverkade detaljer: 12541 st 
Antal omställningar: ~255 st 
Genomsnittlig ställtid: ~1,8h 
Antal olika detaljer: 33 st 
Andel Lockring-omställningar: ~80 %  
Andel Metering sleeve-omställningar: ~20 %  
Tidsbesparing: 1 sekund = 1*255/3600 [h/år] 
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Bilaga 4 – Generell analysrapport, hållarbyte 
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Bilaga 5 – Generell analysrapport, Förberett hållarbyte 
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Bilaga 6 – Generell analysrapport, Byte ER-hylsa 
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Bilaga 7 – Generell analysrapport, Byte mellandel 
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Bilaga 8 – Generell analysrapport, Förberett mellandelsbyte 
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Bilaga 9 – Omställningsrutin till Metering Sleeve 
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Bilaga 10 – Omställningsrutin till Lockring 
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Bilaga 11 – Checklista 
 

Checklista - Omställning 
 
  

Benämning Lockring/Metering Sleeve Blad   1/1 
Maskingrupp 

515701 Datum 
2011-
05-03 

 
Föreberedelser inför omställning 
Påbörjas under aktuell körning 

 
Kör undan aktuella produkter 
Kör in nytt råvarumaterial 
Grada undan de sista detaljerna 
Plocka fram allt som ska användas 

• Instruktioner/ritningar 
• Backar 
• Distans 
• Verktyg 

 
Förbered de verktyg som ska monteras 

• Byt ut slitna skär 
• Montera verktyg i lediga hållare 
• Lägg fram de insatser som ska monteras 

 
 
Arbete efter omställningen 
Görs då körningen startats 

 
Återställning 

• Lägg tillbaka alla verktyg 
• Sätt tillbaka instruktioner/ritningar i pärmen 
• Hämta skär från materialförrådet om något tagit slut 

 
Rapportering 
Kör ut material 
Uppdatera verktygslistan efter nyligen monterade verktyg 
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	Summary
	Emhart Glass AB is a leading international manufacturer of automatic glass forming machines for the manufacture of various glass products, among other things, glass bottles and jars. Emhart Glass AB has currently 14 offices in 10 countries and is since 1998 owned by Bucher Industries. The Swedish division is divided into two units. In Örebro manufactured machine parts, spare parts and strategic components. The components are then sent to Sundsvall for interim and final assembly. At Emhart Glass Sweden in Örebro has been discovered that long setup times occur at certain machine groups. The mission consists of using video recordings and the software AviX to analyze the changeover process and suggest improvements. The goal is that by using AviX reduce set-up time and evaluate whether AviX is a suitable tool for this sort of investigation. Featured improvements are then implemented and evaluated. The work has been performed according to the SMED-method which is a proven method for set-up time reduction. With the help of video recordings was a thorough situation analysis conducted in which all activities could be identified. AviX was then used to separate activities and arrange them in the order that gave the most efficient changeover. The developed method was standardized with new routines. To standardize the performance was considered to be a requirement for future improvement efforts because it is important that all operators perform changeovers in the same way. Improvement work resulted in a number of proposals to simplify and streamline the changeover process for operators. Featured improvements are in place and implemented in the changeover. These improvements along with the resulting procedures are estimated to provide a set-up time reduction between 20-30%. The improvements have given operators a better basis to carry out reorganization quickly and efficiently. By conducting more improvement suggestions set-up time is reduced even further. Emhart Glass is recommended to conduct a follow up and keep statistics on changeovers and set-up times to see how these are affected and making continuous improvements to improve efficiency further. We believe that AviX is an effective tool for working with set-up time reduction and can also be used to improve efficiency to seek out and eliminate waste. 
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