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Förord 
Detta examensarbete är utfört på Volvo Construction Equipment Components AB i Eskilstuna 
under perioden april till oktober 2006. Examensarbetet är det avslutande steget på 
Civilingenjörsutbildningen Arena: Management och Teknik i Nätverk med inriktning på 
produktionsutveckling vid Luleå tekniska universitet.  
 
Jag vill tacka personalen på TMA som under arbetets gång gett mig mycket stöd och hjälp. Utan 
den kunskap som jag fått genom frågor och diskussioner hade detta arbete inte varit möjligt. 
Avslutningsvis vill jag även passa på att tacka uppdragsgivaren Roger Gustafsson och min 
handledare Johan Tjernell på Volvo CE samt min examinator Torbjörn Ilar på Luleå tekniska 
universitet för all hjälp.  
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete är resultatet av en utredning av tvättning och rengöring av produkter som 
tillverkas på Volvo Construction Equipment Components AB i Eskilstuna. Arbetet är uppdelat på 
två huvudområden, tvättning i processen samt slutgiltig renhet. Skillnaderna mellan dessa är 
framförallt att det finns fastställda krav på den slutgiltiga renheten för artiklarna men en 
motsvarande märkning saknas för de olika tillverkningsstegen.  
 
Idag tvättas ungefär 70 % av TMAs artiklar i en central tvättstation. I och med detta uppstår en 
hel del problem med ledtider och kvalitet. Stationens utformning är dessutom oergonomisk. I 
arbetet föreslås att denna centrala tvättstation avvecklas och ersätts med fyra tvättmaskiner som 
placeras i de olika tillverkningsgrupperna.  
 
Examensarbetet behandlar även renhet i processen och ger förslag på olika alternativa tekniker 
för att minimera antalet tvättoperationer i tillverkningsprocessen. Det sker även en utredning av 
vilka krav som ställs enligt standard samt hur dessa kan uppnås. I arbetet rekommenderas ett 
antal åtgärder för att få kontroll över renheten på färdiga produkter, bland annat genom att införa 
en station med sluttvätt och mätutrustning.   
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Abstract 
This master thesis is the results of a project for Volvo Construction Equipment Components 
Division regarding cleanness. The report is divided in two main areas: final cleanness and 
cleaning during the manufacturing process. The main difference between these two areas is that 
the first one is regulated in standards and the second one is not.  
 
The department TMA utilizes a central washing station today for 70 % of all their manufactured 
articles. This generates certain problems with lead time, quality and the lack of ergonomic layout 
of the station. The suggestion is presented that this central washing station is replaced by four 
smaller washing machines. These machines should be located in close proximity to the 
manufacturing groups.  
 
The report continues to investigate final cleanness for manufactured goods, with suggestions of 
different methods of cleaning besides washing. An overview of standards is included with 
suggestions on appropriate actions needed to gain control over cleanness. Among other things a 
washing station for completed goods are recommended.  
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1.0 Inledning 
Detta kapitel innehåller bakgrunden till arbetet, problembeskrivningen samt avgränsningar. 
 

1.1 Historik 
Volvo Construction Equipment är en del av Volvo-koncernen. Företaget har en historia som 
sträcker sig tillbaks till 1830-talet då Johan Theofron Munktell startade en mekanisk verkstad. År 
1932 skedde en sammanslagning mellan denna och Bolinders Mekaniska verkstad till Bolinder-
Munktell. År 1950 köptes verkstaden upp av Volvo och blev från och med år 1972 Volvo BM. 
Detta namn fanns kvar fram till år 1997 och verksamheten går nu under varumärket Volvo 
Construction Equipment AB.  
 

1.2 Bakgrund 
Avdelningen Component Division, med huvudkontor i Eskilstuna, har det globala ansvaret för 
tillverkning och utveckling av drivlinekomponenter och detta omfattar dessutom dieselmotorer, 
transmissioner, axlar och elektronik. På avdelningen TMA tillverkas runt 250 olika artiklar, 
främst kugghjul och axlar. Centraltvätten, resurs 81170, står på underavdelningen TMAB och 
används idag för att tvätta omkring 70% av TMAs artiklar. En central tvättstation leder till fler 
transporter och sämre produktflöde jämfört med att tvätta ute i tillverkningsgrupperna. Dessutom 
sker det mer hantering vilket kan medföra stötskador på produkterna.  
 

1.3 Problembeskrivning 
Grunduppgiften är att undersöka och utvärdera ifall det ska finnas en central tvättmaskin på TMA 
eller om tvättningen ska flyttas ut i de olika tillverkningsgrupperna. Vidare kommer även en 
undersökning utföras på de aktuella artiklarna för att se om och i så fall när de behöver tvättas för 
att uppfylla de renhetskrav som finns på respektive produkt.  
 

1.4 Mål 
Målet med examensarbetet är att ge ett underlag för ett förändringsarbete som resulterar i att 
TMA kan leverera produkter med rätt renhet till sina kunder. Detta skall åstadkommas enligt 
lean, det vill säga med minimala resurser och minimalt slöseri.   
 

1.5 Avgränsningar  
Beläggningen i produktionen är mycket hög, för att inte störa den ytterligare kommer inte 
produktionstester att genomföras. Utdragen ur MPS-systemet Mapics sker vid en given tidpunkt 
och ligger sedan som grund för analysarbetet. Underavdelningarna TMAE och TMAC har flöden 
som inte är direkt anknutna till Centraltvätten och kommer därmed inte att behandlas ingående.  
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2.0 Metod och datainsamling 
Detta kapitel redovisar de metoder och tillvägagångssätt som används för arbetet. 
 

2.1 Definiering och planering av arbetet 
I början av examensarbetet var avgränsningarna inte klart fastställda och arbetet var inriktat 
generellt mot tvättning av produkter på TMA. Författaren tillbringade de två första veckorna av 
arbetet i produktionen tillsammans med operatörerna för att skaffa sig en helhetsuppfattning av 
produkterna och flödet genom fabriken. I samråd med uppdragsgivaren Roger Gustafsson togs 
beslutet att fokus på detta examensarbete skulle ligga på Centraltvätten samt de områden som 
berördes av denna.  

2.2 Datainsamling 
För att få information om produktionsvolymer och produktflöden gjordes utdrag ur MPS-
systemet Mapics över samtliga artiklar som tillverkas på TMA. Dessa listor fick ligga som grund 
för flödesanalyser och vara den grunddata som arbetet baserades på. Kompletterande uppgifter 
har tagits från Volvos databas Image Service där ritningar på artiklar finns att tillgå. De 
intressanta data som erhölls där var renhetskrav på artiklarna samt mått.  
 
Mycket information har erhållits genom samtal med tekniker, arbetsledare och operatörer. När en 
fråga har kommit upp fanns det oftast någon som kunde svara på den, eller ge hänvisningar till 
var denna information kunde hittas.  
 
Ett antal intervjuer har hållits med olika personer. Dessa har grundats på ett antal frågor som det 
sedan har samtalats fritt kring. Anteckningar har tagits under dessa och sedan varit grund för en 
sammanfattning som sedan verifierats med den intervjuade personen. 
 

2.3 Tillvägagångssätt 
De två första veckorna tillbringades ute i produktionen för att få en uppfattning om hur artiklarna 
tillverkas, var de olika tillverkningsgrupperna är placerade och för att få en inblick i de olika 
tillverkningstekniker som används. Därefter lades avsevärd tid på att studera utdragen ur Mapics 
och kartlägga flöden till och från Centraltvätten och skriva Nulägesbeskrivningen. Efter att en 
grundläggande uppfattning av problemet skapats gjordes litteraturstudier på lean och andra 
områdens vilka ansågs vara intressanta för det fortsatta arbetet. Sedan började arbetet med att 
analysera de områden som identifierades under nulägesbeskrivningen och lösningsförslag 
arbetades fram med lean i åtanke.  
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3.0 Teori 
Detta avsnitt innehåller en översikt av några teorier som är relevanta för arbetet.  
 

3.1 Lean Production 
Uttrycken Lean Production (LP) och Lean Manufacturing (LM) beskriver ett tankesätt utvecklat 
av den japanska tillverkaren Toyota. Arbetssättet har använts av Toyota sedan 50-talet men den 
amerikanska benämningen, lean (mager eller resurssnål), myntates först 1990 av James P. 
Womack och Daniel T. Jones i boken The Machine That Changed The World. Målet med lean är 
att producera produkter med minimala resurser och på det sättet eliminera slöseri i form av 
onödiga kostnader och operationer. Womack och Jones identifierade fem grundprinciper för lean 
som de sex år senare förfinade i sin andra bok Lean Thinking. Dessa fem principer anses 
fortfarande vara grunderna för lean (Bicheno 2004). För enkelhetens skull kommer alla referenser 
till PL och LM hädanefter benämnas ”lean”.  
 

1. Kunden i fokus 
För att avgöra vad som är slöseri och vad som är värde identifieras kundens behov. Detta 
är en väl etablerad strategi inom marknadsföring och bör enligt Womack och Jones 
tillämpas inom alla branscher. Kunder har ett behov av en lösning på ett problem, inte en 
produkt. Till exempel är behovet att ha rena kläder anledning till att köpa en tvättmaskin. 

 
2. Värdeflöde 

Från råmaterial till färdig produkt. Att identifiera värdekedjan kan innebära att även 
underleverantörer och supportavdelningar blir intressanta att undersöka. Värdeflöde 
förklaras mer ingående i avsnittet Värdeflödesanalys. 

 
3. Flöde 

Arbeta mot enstycksflöde och se till att produkterna är i rörelse. En nödvändig process 
som inte ökar produktens värde ur kundens synsätt får aldrig prioriteras över en 
värdehöjande process. Dessa bör i så hög mån som möjligt utföras parallellt med andra 
produktionssteg. Minska ledtider i produktionen och arbeta med att få igenom 
produkterna så snabbt som möjligt. 

 
4. Dragande flöde 

Producera mot kundorder, både externt och internt. Många företag måste idag ha ett 
tryckande flöde till en viss del, det vill säga att produktionen sker mot lager. Målet är att i 
så stor mån som möjligt ha ett dragande flöde, detta kan bli möjligt med ett väl 
fungerande enstycksflöde. 

 
5. Perfektion 

Detta handlar inte enbart om kvalitet utan även att producera precis vad kunden vill ha 
när kunden vill ha det, utan fördröjning med minimalt slöseri.  
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Lean har utvecklats från att vara en samling verktyg så som Kaizen och Kanban (vilka förklaras 
senare i detta teoriavsnitt) till att bli betraktad som en filosofi. Under 90-talet försökte många 
företag införa verktygen som används inom lean utan att förstå tankesättet bakom (Womack & 
Jones, 2005). När problem uppstod skyldes dessa ofta på lean som teori och den kritiken anses 
vara en stor anledning till att teorierna har utvecklats och fått sådan genomslagskraft. För att 
tydliggöra skillnaderna med de tidiga lean teorierna talas det idag om Lean Enterprises. För att 
dra full nytta av lean-tänkandet måste det genomsyra hela organisationen från ledningsgrupp till 
operatör samt även underleverantörer (Bhasin & Burcher, 2006).  
 
Lean innebär att tillverka utan slöseri (Muda) med minimala medel. Slöseri är allt som inte är 
värdeskapande och delas traditionellt sett upp i sju områden. Det åttonde området är ett tillägg 
under senare år (Bicheno 2004).  
 

1. Rörelse, fysisk rörelse av personal 
2. Väntan, på maskiner, personal eller information 
3. Kvalitet, rättning av detaljer eller produkter som är defekta 
4. Överprocess, tillverkningssteg som inte skapar värde 
5. Överproduktion, färdiga produkter som inte kunden behöver 
6. Transport, av produkter och artiklar 
7. Lager, onödiga buffertar i produktionen, samt slutlager och materiallager.  

 
8. Kunskap, personal som inte är övertygade om att de utför sina uppgifter på bästa sätt. 

 
För att komma till rätta med de ovan nämnda orsakerna till slöseri finns det ett antal verktyg ett 
företag kan arbeta med. Nedan följer en genomgång av ett antal verktyg och arbetssätt: 
 

3.1.1 Just-in-Time (JIT) 
Grundtanken för JIT är att ha produkter och råvaror tillgängliga just-i-tid, det vill säga inte för 
tidigt och inte för sent. Inköpt råmaterial anländer just i tid för att bearbetas, färdiga detaljer 
anländer just i tid för att monteras och produkter anländer just i tid för att säljas. Målet är att nå 
enstycksproduktion, det vill säga att systemet är så snabbt att det blir lönsamt att tillverka 
detaljerna en och en. När lagren blir mindre påverkas systemet av störningar mycket snabbare 
och detta leder till att fel kan upptäckas och förebyggas. Detta bör i sin tur leda till perfekt 
kvalitet tack vare att nästkommande process upptäcker en felaktig detalj på en gång istället för att 
den döljs i en buffert.  
 

3.1.2 Kaizen  
Ett japanskt uttryck som betyder ”ständigt till det bättre” eller ”ständiga förbättringar”. Att arbeta 
enligt Kaizen innebär att ständigt leta efter fel som finns i produktionen, hanteringen och 
administrationen. Tanken är att inget system är perfekt och att det alltid finns flaskhalsar. Genom 
att ha rutiner och metoder för att ständigt utvärdera och utveckla systemet så kan slöseriet 
minskas. 
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3.1.3 Kanban 
Kanban är ett kortsystem som används för att skapa ett så kallat ”dragande system” (pull-system). 
Istället för att trycka produkter genom linan (push-system) och producera så mycket som möjligt 
i alla maskiner så skapas det ett Kanban-kort. Detta kort är en intern order om att producera en 
produkt eller en batch. Kanban är i grunden en japansk term som betyder ”signal”. När en signal, 
en order, kommer startar produktionen och på detta sätt kan de buffertar som finns i systemet 
minskas successivt. Färre produkter är i arbete och produktionsflödet blir lättare att överskåda. 
 

3.1.4 5 S 
5 S består av fem steg för att organisera arbetsplatsen, i en ren och organiserad arbetsplats 
upptäcks fel snabbare och kan åtgärdas på ett effektivt sätt. Det finns olika versioner av 5S, en för 
verkstad och en för kontor, här nedan listas den generaliserade versionen som stämmer för båda. 
Den ursprungliga japanska termen skrivs inom parentes: 
  

1. Sortera (Seiri) 
2. Systematisera (Seito) 
3. Städa (Seiso) 
4. Se till (Seiketsu) 
5. Standardisera (Shitsuke) 

 
Implementering av 5 S börjar med sortering av material, verktyg, reservdelar, manualer etcetera 
och ta bort de saker som inte behövs. Under systematiseringssteget identifieras de saker som 
används ofta och dessa placeras nära arbetsplatsen. Saker som används mer sällan placeras längre 
ifrån, i ett lager eller motsvarande. Efter detta märks alla objekt och får en egen plats så att de är 
lätta att hitta samt att lägga tillbaks efter användandet. Under steg tre så städas arbetsplatsen och 
gemensamma utrymmen, trasig utrustning märks upp och orsakerna till smuts dokumenteras. 
Steg fyra består av att laga all trasig utrustning och åtgärda de orsaker till smuts som 
identifierades i steg tre. Det femte och avslutande steget består av att standardisera och 
dokumentera de genomförda förändringarna. I standarden skall det ingå instruktioner för hur 
arbetsplatsen skall skötas enligt 5 S.  
 
När dessa steg har genomförts görs även regelbundna nulägesanalyser som ligger till grund för 
ytterligare förbättringar.  
 

3.1.6 Jidoka 
Jidoka är ett system för att bygga in automatisk felkontroll direkt i maskinerna. Om en bearbetad 
detalj till exempel inte håller toleransmåtten stoppas processen. Detta frigör operatören för att 
göra andra saker än att ständigt övervaka maskinen.  
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3.1.7 Poka-yoke 
Poka-Yoke betyder ”distraktions-säkert” och är ett felsäkringssystem. Grundkonceptet består av 
att utforma maskiner, verktyg och tekniker så att det inte går att göra fel och på det sättet minska 
eller rent av att eliminera ”den mänskliga faktorn”. Ett exempel kan vara en platta med skruvhål 
som måste monteras åt rätt håll. Genom att borra dessa hål i ett asymmetriskt mönster förebyggs 
felmontering. 
 

3.1.8 SMED (Single minute exchange of dies) 
SMED är en metod utvecklad av Dr. Shigeo Shinog från Toyota för att utvärdera och förbättra 
ställtider. Korta ställtider är en förutsättning för att jobba med små partistorlekar. 
 
De aktiviteter som krävs för att göra ett ställ delas upp i externa och interna. De interna 
aktiviteterna kan enbart utföras när maskinen står still eller är avstängd medan de externa 
aktiviteterna är sådana som kan utföras innan eller efter stället utan att stänga av maskinen och 
avbryta processen.  
 
Arbetssättet är uppdelat i tre steg 

• Identifiera och sortera interna/externa aktiviteter 
• Konvertera interna aktiviteter till externa sådana 
• Strömlinjeforma och effektivisera de kvarvarande interna aktiviteterna 

 

3.1.9 Heijunka 
Heijunka betyder utjämning, eller taktning av produktionen. I en tillverkningskedja med 
sammankopplade maskiner kommer dessa att påverka varandra. Utan mellanlager går det aldrig 
att få produkter igenom ett system snabbare än den långsammaste maskinens processtid. Att 
planera produktionen och sätta en produktionstakt som är anpassad för systemet och inte de 
individuella maskinerna är grundtanken i Heijunka. Genom detta minskas mellanlager och 
därmed uppbundet kapital. Det viktiga är att optimera flödet, inte de individuella maskinernas 
processtiderna. 



3.2 Värdeflödesanalys 
En värdeflödesanalys (härmed refererad till som VFA) är ett verktyg för att definiera de 
värdeskapande stegen i ett produktflöde. Dessutom sker en mätning av prestandan i form av 
produkter i arbete (PIA) och resursutnyttjande. Fördelarna med en VFA är att sambandet mellan 
informations- och materialflödet klarläggs samt att källor till slöseri kan identifieras. Genom att 
jämföra nuläget med ett idealt flöde kan en handlingsplan med förbättringsåtgärder 
sammanställas. 
 
 En VFA är uppdelad i ett antal steg som redovisas och förklaras nedan 
 

1. Identifiera vilken produkt eller produktgrupp som skall utvärderas 
 

2. Studera produktflödets alla steg för att se vad som verkligen händer.  
 

3. Rita en processkarta på översiktsnivå med figurer, börja med de kundnära stegen och 
arbeta uppströms i kedjan. Nedan följer exempel på figurer som kan användas: 

 

 
 Figur 1: Exempel på figurer i en VFA 
 
 

4. Under detta steg identifieras vilken information som är nödvändig för de ingående 
delprocesserna till exempel: 
• Ledtid / Ställtider 
• Antal operatörer per skift 
• Bearbetningstid för produkter 
• Kassationsratio 
• Batchstorlek / Partistorlek 
• Tillgänglighet på maskiner 
• Storlek på mellanlager 
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5. Processkartan från steg tre kompletteras med informationen från steg 4. Även 

informationsflödet och en tidslinje som skiljer på värdehöjande tid och övrig tid läggs till 
processkartan. Ett exempel på en processkarta visas nedan: 

 

 
 Figur 2: Exempel på en kompletterad processkarta 
 

6. En processkarta med ett optimalt flöde för den valda produkten arbetas fram. Ett optimalt 
flöde kan innebära att PIA och mellanlager är minimala, maskiner och personal är 
tillgängliga när de behövs, tillverkning sker direkt mot kundorder och har snabbt 
genomflöde för att nämna några. Denna idealbild av produktionen jämförs med 
processkartan över dagsläget och en handlingsplan med förbättringsåtgärder kan tas fram. 
 

7. Regelbunden uppföljning och ett kontinuerligt förbättringsarbete. Efter en utsatt tid kan 
en ny VFA göras för att utvärdera hur de föreslagna förändringarna har lyckats. 
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4.0 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel beskriver nuläget i fabriken som det såg ut när undersökningen gjordes. 
 
Volvo Construction Equipment AB Component Division, avdelningen TMA är uppdelad i sex 
underavdelningar enligt nedan 

• TMAA  Svarvning 
• TMAB  Kuggbearbetning 
• TMAC  Nav och planethållare 
• TMAD  Slipning 
• TMAE  Drivaxlar och kopplingsaxlar 
• TMAF  Kuggringar och planethjul 

 

 
 Figur 3: Uppdelningen av TMA 
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4.1 Introduktion till nulägesbeskrivningen 
I dagsläget finns det 12 tvättmaskiner av varierande storlek på TMA. Några av dessa är 
integrerade i robotceller medan andra har manuell laddning eller fungerar som verktygstvättar. 
Förutom dessa tvättmaskiner finns det i en av grupperna, Kugghjuls Grupp 2, en spinner som 
roterar produkterna för att frigöra dem från olja och spånor efter tillverkningen.  
 
Det finns flera anledningar till att rengöra produkter förutom att hålla rent och snyggt i fabriken, 
dessa listas nedan: 

• Återvinna olja 
• Återvinna skärvätska 
• Avlägsna spånor 
• Säkerställa nästkommande process 
• Hålla fastställda renhetskrav 
• Bättre arbetsmiljö 

 
Uppfattningen från uppdragsgivaren Roger Gustafsson var att det tvättas onödigt mycket under 
själva tillverkningen, speciellt i centraltvätten. För att få en uppfattning av dagsläget gjordes 
utförliga studier av operationslistorna från MPS-systemet Mapics. 
 
Under rundvandring i fabriken och under samtal med operatörer och tekniker identifierades ett 
antal problemområden med anknytning till renhet och tvättning som listas här nedan:  

• Centraltvätten , resurs 81170  
• Fastställda renhetskrav 
• Skärvätskor och spånor 
• Hantering av mellanlägg 
• Hantering av tvättat gods 
• Mätning av renhet 
• Flöden 

 
Dessa olika områden beskrivs mer i detalj under respektive rubrik.  



4.2 Centraltvätten, resurs 81170 
Centraltvätten är en manuell tvättstation, en översiktslayout kan ses i figur 4 nedan. Det är en 
tunneltvätt med tre steg, förtvätt, huvudtvätt och sköljning (nr 4-6 i figuren nedan).  

 
 Figur 4: Översiktsbild av Centraltvätten 
 
En eller ibland två operatörer hämtar pallar från ställaget med inkommande material (nr 1 i 
figuren ovan) och flyttar det till en rullbana med två stycken höj- och sänkbara sektioner (nr 2 i 
figuren ovan). Här lastas artiklarna av för hand eller med hjälp av travers och flyttas till en 
tvättbricka som står på inbanan till tunneltvättmaskinen (nr 3 i figuren ovan). När detaljerna har 
tvättas torkas vissa av dem manuellt med hjälp av tryckluft, speciellt i de fall där de har hål eller 
spår som vatten kan samlas i (nr 7 i figuren ovan). När de är torra flyttas de tillbaks till pall vid 
startläget (nr 1 i figuren ovan). Pallen transporteras sedan till ställaget för utgående material. In- 
och utlastning av material sker alltså på samma ställe.  
 
För att reda ut hur de olika artikelflödena ser ut har de maskiner som levererar artiklar till CT 
identifierats och sorterats på vilken avdelning de står på. Nedan följer en lista över maskiner och 
antal artiklar som går genom dem. Under rubriken pall/år redovisas hur många pallar med 
produkter som uppskattningsvis årligen levereras till CT. Informationen från MPS-systemet 
Mapics är dock inte fullständig i avseende på hur många produkter som ryms per pall och dessa 
listor har kompletteras genom att fråga operatörerna samt robotprogrammerare på respektive 
station. Denna information återfinns i bilaga 2. Placeringen av dessa maskiner finns markerade i 
Figur 5 på nästa sida. 
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Resurs Maskin Årsantal Pall per år Placering 
19105 NC-Svarv OKUMA LR15    10902     63 TMAA 
19158 Svarv SMT ST-12 CPC      1858     25 TMAA 
19161 Svarv SMT ST-12 CPC    14260   160 TMAA 
49101 NC-Borrmaskin AXA VSC 1-M    11028   163 TMAA 
27312 Kuggfräs Liebherr LC-282      7453     75 TMAB 
27912 Kuggskav HURTH ZS-240    14088   348 TMAB 
34014 Dragbrotch Karl-Klink    89437 1663 TMAB 
41913 Borrmaskin Kavab    14995   348 TMAC 
52507 Uppgift saknas          34       1 TMAC 
10791 Balanseringsmaskin Hoffman        719     84 TMAD 
19113 NC-Svarv EMAG VSC-400          36       2 TMAD 
19122 NC-Svarv EMAG VSC-400    26475   560 TMAD 
19123 NC-Svarv EMAG VSC-400    80198 2419 TMAD 
19173 NC-Svarv OKUMA LC-20      2049  TMAD 
51901 Planslip Blanchard    22198     96 TMAD 
52328 Rundslip EMAG HG-310    26052   318 TMAD 
19120 NC-Svarv Fisher NDM-22    26382   876 TMAF 
36403 Kugghyvel Lorenz LS400      4432   126 TMAF 
84306 Härdverket (Blästring)    27732   363 Härdverket 
Artiklar från Legotillverkare    58987 1837 
Artiklar från Kontroll      5197     29 
  TOTALT 444548st 9556st 
 

 
Figur 5: Översiktskarta TMA, maskiner som levererar produkter till Centraltvätten 
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För att få en bättre förståelse för hur materialet förflyttas genom fabriken har flödena kartlagts 
och resultatet visas i figur 6 nedan. Det bör dock nämnas att de verkliga fysiska flödena inte går 
direkt mellan maskinerna utan levereras till olika pallställage men för att tydligare visa 
sambandet mellan centraltvätten och övriga maskiner har detta frånsetts. Denna kartläggning tar 
heller inte hänsyn till antalet produkter eller pallar för respektive flöde. 
 

 
 Figur 6: Artikelflöden till och från Centraltvätten 
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4.3 Renhetskrav 
Renhetskraven som finns på artiklarna idag är de som är fastställda på ritning enligt 
Volvostandard STD 107-0001. Dessa krav bygger på artikelns renhet vid leverans, det vill säga 
den slutgiltiga renhetsgraden. Denna standard baseras på ISO-standard 10949:2002 och hänvisar 
även till Volvostandard 107-0002. Kort sagt redogörs i dessa standarder hur en mätning av renhet 
skall gå till för olika typer av ytor och utrymmen, hur mycket vätska som skall användas samt 
maximalt antal partiklar som får förekomma inom denna yta eller volym. Ett exempel på hur 
detta krav kan se ut är hämtat från Volvostandard 107-0001 och visas i tabell 1 nedan. 
 

 
 Tabell 1: Exempel på renhetskrav 
 
Från tabellen ovan kan det utläsas att ytan som mätningen skall ske på är 707 kvadratcentimeter 
stor och det skall användas 3500 ml extraktionsvätska för att ”tvätta” denna yta. När mätningen 
sedan sker på extraktionsvätskan får det maximalt finns 300 partiklar med storleken 15 
mikrometer per kvadratcentimeter, 20 partiklar med storleken 50 mikrometer per 
kvadratcentimeter och en partikel med storleken 500 mikrometer per kvadratcentimeter.  
 
Beroende på produktens utseende finns ett antal olika metoder för att samla upp partiklarna, dessa 
innefattar: vickning, spolning och ultraljudsvibrering. Vickning används främst för produkter 
med invändiga håligheter och ultraljudsvibrering för små produkter som kan sänkas ned i 
extraktionsvätskan. TMAs produkter lämpar sig bäst för spolning där en stråle av 
extraktionsvätska riktas mot den kravsatta ytan. Vätskan samlas upp i ett kärl och filtreras sedan. 
Mätningen, det vill säga partikelräkningen, sker sedan med mikroskåp.  
 
Det finns inte någon standard för vilka renhetskrav som gäller för de olika tillverkningsstegen 
förutom att renheten skall vara så hög att nästkommande operation inte skall påverkas negativt. 
Vad detta innebär är det upp till den ansvarige teknikern att tolka. Tvättning i tillverkningen 
planeras in där det anses vara nödvändig.  
 
Om den renhetsgrad som är fastställd för slutleverans skulle hållas i alla tillverkningssteg i kedjan 
innebär det en massiv överprocessning med ökade kostnader och genomloppstider som följd.   
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4.4 Skärvätskor och spånor 
Mycket av informationen i detta avsnitt kommer från TMAs tekniker, för mer information om 
skärvätska och rutiner se mötesprotokoll med personal från Castrol i bilaga 7.  
 
Den skärande bearbetningen på TMA kan delas upp i tre olika sektioner med avseende på vilken 
typ av skärvätska som används. I svarvar används vanligtvis en typ av emulsionsvätska från 
Castrol kallad Product SW 3505. Driftar, hyvlar och kuggfräsmaskiner använder oljan Product 
SW 2480. För emulsionsvätska finns ett centralt reningsverk i fabriken vilket gör att den kan 
rengöras och återanvändas till stor del. Skärolja renas i en anläggning på TMAF och återanvänds 
i hyvlar och kuggfräsar, driftmaskinerna ersätts med ny olja vid behov. Ett antal av maskinerna 
körs torra, det vill säga utan skärvätska.  
 
I och med att det finns ett antal olika typer av skärvätska så uppstår en del problem när rester av 
dessa blir kvar på produkterna vid förflyttning från bearbetning i en maskin till en annan maskin.  
 
Grundregeln på TMA är att oljiga detaljer går bra att köra i maskiner med emulsion. Ytterligare 
olja i emulsion påverkar inte i någon större omfattning egenskaperna för skärvätskan samt att det 
centrala reningssystemet kan ta hand om den. Oljiga detaljer som går till en maskin med 
torrbearbetning bör däremot tvättas, dels för att inte smutsa ner maskinen och dels för att 
värmeutveckling vid torrbearbetning kan orsaka att oljan fattar eld, även om denna risk anses var 
liten. 
 
Emulsionsvätska är en vattenbaserad oljeblanding med en tillsatt emulgator, ett ytaktivt ämne 
som underlättar bildandet av små droppar och förhindrar separation av ämnena i blandningen. 
Om det finns emulsion kvar på artiklarna när de körs i en maskin med olja så förändras till slut 
oljans egenskaper. Det är framförallt vattnet i emulsionen som separerar från oljan och kyl- och 
smörjegenskaperna försämras. Torrbearbetning påverkas inte nämnvärt av restemulsion, speciellt 
om denna har hunnit torka mellan tillverkningsstegen. 
 
Innan härdning är det kritiskt att få bort all olja för att säkerställa processen. Om det finns restolja 
kvar på detaljerna kan härddjupet påverkas och det uppstår så kallade mjuka fläckar. Även innan 
svetsning måste oljan avlägsnas för att säkerställa kvaliteten på svetsfogen. Detta gäller för alla 
typer av svetsoperationer men är mest kritisk för lasersvetsning. Innan lasersvetsning planeras det 
att tvätta fogen med kolsyresnö men denna cell är ännu under uppbyggnad. 
 
Gemensamt för både olja och emulsion är att spånor fastnar på detaljerna. Om en spåna kommer 
in mellan ytan eller planet där inspänning i maskinen sker kan den orsaka kast. Det leder till att 
toleranserna inte kan hållas och detaljen måste korrigeras eller kasseras. Spånor som är kvar efter 
härdning kan även orsaka repade ytor samt fastna i hål eller spår i detaljen och senare bli ett 
problem vid monteringen. I värsta fall kan spånor förstöra en hel slutprodukt om de inte upptäcks 
i tid. 
 
De riktlinjer som finns beskriva i detta kapitel betraktas olika beroende på vilken tekniker som 
planerar tillverkningen. Det finns ingen bestämd standard på hur tillverkningen ska gå till. I vissa 
grupper, till exempel Kugghjulsgrupp 1, tvättas det mellan varje steg. I andra, till exempel 
mjukbearbetning av kopplingsaxlar, tvättas det inte förrän sista steg. 
 



4.5 Hantering av mellanlägg 
Många produkter placeras på ett så kallat mellanlägg i botten på pallen. Dessa mellanlägg finns i 
olika typer, dels hårda varianter vilka fixerar artiklarna när de hanteras av robot och dels 
avskiljare i form av mjuka nät eller plastskivor. Mellanläggen gör det möjligt att ha flera lager av 
artiklar staplade på varandra i samma pall.  
 
När en pall med mellanlägg kommer in till centraltvätten lastas artiklarna ur som vanligt på 
inbanan och sedan torkas mellanläggen av med papper eller en trasa för att avlägsna olja och 
annan smuts. De rena produkterna placeras sedan i samma mellanlägg och flyttas till ställage för 
utgående material. Vissa typer av mellanlägg, som till exempel nät, byts ut till rena om de är allt 
för oljiga. 
 
Det finns idag tre robotgrupper med integrerade visionsystem för att lokalisera artiklarna som 
hanterar pallar med den hårda typen av mellanlägg. En typisk process består av att roboten 
plockar från övre lagret i pallen till en bearbetningsmaskin, vidare till en tvättmaskin eller en 
spinner och sedan till utgående pall som har förberetts av operatören. När ett lager är slut flyttas 
det tomma mellanlägget till den utgående pallen och arbetet fortsätter. Vissa av de tvättade 
produkterna placeras således i samma mellanlägg som de levererades i.  
 

 
Figur 7: Olika typer av mellanlägg. 
 
I dagsläget används ett 20-tal olika typer av mellanlägg och de tvättas externt av två olika företag. 
Ledtiden för att få tillbaks dem är upp till fem arbetsdagar beroende på typ. I och med att fler och 
fler produkter hanteras med robot ute i produktionsgrupperna ökar användningen av mellanlägg 
konstant. Under de tre senaste månaderna före denna undersökning gjordes ökade åtgången av 
mellanlägg med ungefär 50 %. [Bilaga 7 Mötesprotokoll]  
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4.6 Hantering av färdiga detaljer 
TMA levererar färdiga artiklar till monteringen, TMM. En av underavdelningar på TMM kallas 
Rena Rummet där montering av kopplingsaxlar till transmissioner sker. Dessa axlas har ett högt 
krav på renheten och allt material tvättas i en flerstegstvätt i direkt anslutning till Rena Rummet. 
Ingen av de övriga stationerna på TMM har någon ytterligare rengöring av produkterna innan de 
monteras.  
 
Det finns ett flertal maskiner vilka är sista station innan leverans för TMAs artiklar. 
Centraltvätten är dock den station som levererar flest artiklar till monteringen. Ibland sker det en 
manuell avsyning efter tvätting, detta är dock av mindre betydelse för renheten. Efter att 
produkterna tvättats placeras de i en pall med eller utan mellanlägg. Pallen körs sedan med truck 
till ställage för inkommande material vid respektive monteringsavdelning. För att detaljerna inte 
skall rosta under tiden som de mellanlagras blandas korroderingsskyddande vätska i det sista 
sköljsteget. Detta leder till att det kan finnas synliga avlagringar av denna vätska när detaljerna 
skall monteras. Monteringen plockar artiklarna ur pallen allt eftersom de behövs. Det kan ta från 
någon dag upp till några veckor att tömma en pall beroende på efterfrågan och TMAs 
batchstorlek.  
 

4.7 Mätning av renhet 
Företaget Castrol, som tillhandahåller skärvätskor och tvättmedelskoncentrat, har ansvaret för att 
göra mätningar på vätskorna i de olika tvättmaskinerna. Mätning av Ph-värdet sker två gånger i 
veckan på sex utvalda maskiner. Förutom detta sker det partikelräkning på alla tvättmaskiner fyra 
gånger per år. Dessa mätvärden rapporteras sedan till respektive arbetsledare för den berörda 
gruppen. Det sker dock ingen korrigering från Castrols sida om dessa mätvärden inte lever upp 
till ställda krav.  
 
För artiklarna i sig sker det enbart mätningar när någon efterfrågar det. Oftast sammanfaller detta 
med inkörning av en ny artikel eller testserie. Avdelningen Komponentrevision tar stickprov på 
färdigmonterade produkter och rapporterar resultatet för de ingående artiklarna. Det sker dock 
ingen kontinuerlig kontroll av renhet på själva artiklarna.  
 

4.8 Kartläggning av flöden 
Eftersom tvättning, eller rengöring, av detaljerna är en central del av tillverkningsprocessen så är 
det i princip omöjligt att få någon uppfattning om hur det fungerar utan att studera hela 
produktflödet. Med hjälp av två artikelansvariga tekniker på TMA utfördes en 
processkartläggning som redovisas i bilaga 6.  



4.9 Värdeflödesanalys av ett kugghjul 
Denna värdeflödesanalys är utförd för att ge en uppfattning om hur lång tid det tar att tillverka en 
artikel. På grund av att ställtiderna är förhållandevis långa gjordes denna utvärdering på en hel 
batch. Ett godtyckligt kugghjul valdes och studerades sedan med hjälp av de inrapporteringar 
som gjorts i Mapics.  
 

 
Figur 8: VFA av Kugghjul 11037273 
 
 
Förklaring av förkortningar  
MTRL: Inkommande material CT: Tvättning i Centraltvätten  
SNS: Svarvning, numeriskt styrd Nitro: Härdning, Nitrokarburering   
FKU: Fräsning, Kugg SLR: Rundslipning  
GR: Gradning ASY: Avsyning, Kontroll  
SKAKU: Skavning, Kugg INLEV: Inleverans  
DRI: Driftning MONT: Montering  
 
Första raden i informationsboxarna ger maskinnummer, andra raden är ställtiden i timmar och 
tredje raden ger antal minuter det tar att bearbeta en detalj. På den första linjen under 
informationsboxarna ges tiden i timmar för de olika operationerna för hela batchen inklusive 
ställtid. Det bör noteras att tiden för montering är lite speciell. Det tar 120 timmar, det vill säga 
fem dagar, att tömma mellanlagret på 317 detaljer. Tack vare att värdeflödesanalysen riktas in 
mot en hel batch har den verkliga monteringstiden för en detalj frånsetts.   
 
Till höger om den övre linjen summeras den totala lagringstiden till ungefär 885 timmar och den 
totala processtiden till ungefär 104 timmar. För en enskild produkt i denna batch är processtiden 
betydligt mindre. En summering av maskintiden ger en processtid på runt 18 minuter plus 
monteringstid per produkt. Detta är dock något missvisande på grund av att nitrokarbureringen 
tar betydligt längre tid än så. I och med att flera produkter härdas samtidigt är den tid som anges 
snittiden per produkt i denna process. Detsamma gäller gradoperationen där en produkt kan 
gradas samtidigt som en annan produkt kuggfräses i robotcellen.  
 
Den undre linjen markerar vilket datum operationerna startade. I verkligheten avbröts denna 
order ett antal gånger och delade upp. Svarvoperationen till exempel avslutade inte förrän 
060918, detta beror med största sannolikhet på att en högprioriterad larmorder kördes emellan. 
Detsamma gäller för monteringen, de två sista datumen som är skrivna i kursiv stil visar att 
monteringen började genom att plocka av den buffert som fanns två dagar innan tillverkningen 
var klar. Detta har mindre betydelse i det här fallet med tanke på att den totala ledtiden för 
batchen eftersöktes.  
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5 Analys 
I detta kapitel genomförs en analys av de områden som behandlades i nulägesbeskrivningen. 
 

5.1 Introduktion till analysavsnittet 
Detta analysavsnitt är indelat i tre huvudområden. Först sker en genomgång av gällande 
standarder som tillsammans med teoriavsnittet ligger som grund för det fortsatta analysarbetet. 
Avsnitt två utreder Centraltvätten med en sammanställning av vilka åtgärder som krävs för att 
avskaffa denna. Avslutningsvis sker en analys av rengöring i processen med föreslagna tekniker 
för att avlägsna spånor och skärvätska.  
 
När analysen av produktflöden till och från centraltvätten påbörjades stod det klart att 
kartläggningen från nulägesbeskrivningen i kapitel 4 var något inaktuell. Under 
semesterveckorna hade ett flertal maskiner sålts ut tillsammans med de artiklar som tillverkades i 
dem. Förutom detta påbörjades arbetet med den nya Jupiter-serien med förserier och tester. Dessa 
förändringar har tagits i beaktande vid respektive analys där de markant ansetts påverka 
resultatet.  
 

5.2 Genomgång av standarder 
Den standard som gäller TMAs artiklar är, som nämnt under nulägesbeskrivningen, Volvo 
Standard STD 107-0001. För att klargöra vilka renhetskrav som gäller kommer här några utdrag 
ur denna text: 
 

”Denna standard ikraftsätter den internationella tekniska rapporten ISO/TR 10949:2002 ...” 
 

”När det i ISO/TR 10949 refereras till ISO 18413 rekommenderas att STD 107-0002 i 
förekommande fall används” 

 
I kapitel 4.1 i den tekniska rapport som det hänvisas till här går det att läsa följande: 
 

” The manufacturer is responsible for providing components that meet the requirements either 
stated by the manufacturer or agreed upon with the purchaser. This includes achieving and 
evaluating, as necessary, appropriate levels of component cleanliness during the production 

process.” 
 
I och med att det idag inte finns en skriven överenskommelse mellan TMA och TMM gäller de 
generella krav som redovisas i standarden. Ovanstående stycke utvecklas till att beskriva vilka 
krav som ställs på leverantören (TMA i detta fall) och kunden (Monteringen, TMM).  
 
Leverantören är bland annat ansvarig för att: 

• Rengöra komponenterna innan montering.  
• Utvärdera renheten med lämplig testmetod 
• Förbereda produkterna för packning med korrosionsskydd om nödvändigt 
• Tillhandahålla adekvat paketering för lagerhållning och leverans 
• Använda lämpliga lagerförhållanden 
• Använda lämplig transportmetod 
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Kunden är bland annat ansvarig för att: 
• Vara varsam vid mottagning, uppackning och lagerhållning 
• Använda lämpliga lagerförhållanden 
• Vara varsam så att produkterna inte utsätts för några signifikanta föroreningar efter 

borttagning av skyddande pluggar etc. 
• Installera komponenten på ett sådant sätt att ytterligare föroreningar inte tillkommer 

 
Vidare beskrivs olika metoder för att tvätta komponenterna samt att montering skall ske så snart 
som möjligt efter att de rengjorts för att säkerställa kvaliteten. Avsnittet avslutas med att lista 
några olika metoder för paketering av komponenter, bland annat vakuumförpackning, 
tryckförpackning samt plastförpackning. 
 
Avsnitt 6 behandlar hur utvärdering av renhet skall ske, det hänvisar till ISO 18413. Denna 
standard ersätts som nämnt tidigare av Volvostandard STD 107-0002: Renhet hos artiklar, 
komponenter och system. Denna standard behandlas senare i kapitlet.  
 
Avsnitt 7 beskriver hur miljön runt renhet kan kontrolleras genom träning, arbetsmiljö, 
procedurer och dylikt. 
 
Volvostandarden, STD 107-0002,  
 
Denna standard omfattar följande: 
 

”Standarden specificerar metoder som skall användas för att utvärdera (extrahera, analysera 
och ange resultat) renhetsnivån hos specifika artiklar eller komponenter.” 

 
Innehållet består av ett antal olika metoder för att mäta och utvärdera renheten på komponenter. 
Eftersom detta faller utanför ramen för examensarbetet beskrivs dessa metoder inte mer ingående. 
En kort beskrivning av metoden spolning finns dock i avsnitt 4.3 av nulägesbeskrivningen. 
 
Kraven som ställs på leverantörer i dessa standarder är de som är mest intressanta för TMA. På 
avdelningen sker det rengöring av alla produkter som levereras till kund och rostskydd används. 
Avdelningen komponentrevision utför stickprov på färdigmonterade axlar. De plockar isär den 
färdiga axeln och kontrollerar alla ingående artiklar. Detta är den återkoppling av renhet och 
kvalitet som sker direkt. Resterande punkter på ovanstående lista av krav på leverantören uppfylls 
dock inte. I och med att det inte sker någon kontroll av artiklarna i sig går det därmed inte att 
utvärdera ifall lagring, transport och paketering uppfyller kraven. En visuell inspektion ger 
intrycket att renhetskraven inte uppfylls. 
 
Många ritningar saknar idag standardmärkningen och vissa är märkta enligt ett gammalt system 
med ISO-kod i form av två sifferkombinationer som motsvarar ett renhetskrav, till exempel 
21/17. Den typen av märkning användes i ISO 4406.   
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5.3 Centraltvätten 
Under nulägesbeskrivningen framkom det att personalen vid centraltvätten årligen hanterar runt 
en halv miljon artiklar, i cirka 10 000 pallar. I och med att Centraltvätten är en manuell station 
innebär det dubbla antalet lyft och transporter. Arbetsplatsen är inte vidare ergonomisk på grund 
av att inbanan är placerad bakom operatören så denne måste vrida sig 180 grader för att lämna av 
en upplockad artikel.  
 
Enligt lean-tankesättet bryter denna station mot de flesta av de sju slöserierna. Jämfört med att 
tvätta artiklarna i respektive tillverkningsgrupp uppstår fler hanterings- och transportsteg vilket i 
sin tur ökar den totala ledtiden för artiklarna. Detta leder till fler artiklar i arbete som i sin tur 
kräver mer lageryta i fabriken. Centraltvätten är dessutom en kvalitetsrisk i den mån att 
stötskador lätt uppkommer vid manuell hantering av tunga artiklar. Detta gäller främst för så 
kallat mjukt material, det vill säga, innan härdning. Det finns det en risk att dessa stötskador inte 
upptäcks förrän artikeln är levererad och monterad i hjullastare varvid missljud uppkommer vid 
provkörning.  
 
Nedan följer en genomgång av de maskiner som presenterades i avsnitt 4.2. I de fall där en artikel 
omnämns med ett efterföljande nummer är detta artikelnumret. För maskiner är det resursnumret 
som anges.  
 
Listan för vilka artiklar som tvättas i Centraltvätten uppdaterades 2006-09-10 vilket innebär att 
vissa artiklar har försvunnit och vissa har tillkommit sedan utredningens start. Den uppdaterade 
listan finns i sin helhet i bilaga 4.  
 
Resurs 10791, Balansering 
En artikel, Kugghjul 11038403, tvättas i dagsläget i Centraltvätten. Storleksmässigt borde denna 
artikel gå att tvätta i tunneltvättmaskin 81140 som ligger i anknytning till balanseringen. 
 
Resurs 19105, NC-svarv Okuma LR 15 
De fyra koppligstrummorna som tillverkades i denna maskin har blivit utlagda på 
legotillverkning.  
 
Resurs 19109, Fleropsvarv Okuma LB300 
En artikel har under arbetets gång tillkommit till Centraltvätten från denna maskin, nämligen 
Kugghjul Komplett 11419122. Denna artikel är planerad att lasersvetsas och bör därmed tvättas i 
lasergruppen. 
 
Resurs 19113, NC-svarv EMAG VSC-400 
Tre Kugghjul Komplett tvättas i Centraltvätten, dessa borde gå att köra i resurs 81153, som står i 
anknytning till svarven. 
 
Resurs 19120, NC-svarv Fischer NDM-22 
I denna maskin körs hårdsvarvning av tre olika kuggringar. Detta är det sista tillverkningssteget 
för dessa artiklar och om Centraltvätten avvecklas bör en ny tvättmaskin införskaffas för denna 
grupp. Investeringsunderlag finns i bilaga 3.  
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Resurs 19122 och resurs 19123, NC-svarv Emag VSC-400 respektive VSC-400 DS 
Dessa två rundslipar skall flyttas och planeras få en egen tunneltvättmaskin. Denna grupp är 
redan planerad med egen tvättmaskin och behandlas därför inte mer ingående.  
 
Resurs 19158, Svarv SMT ST-12 CPC 
En artikel, Differential 11145847 tvättas i Centraltvätten innan leverans till legotillverkare. 
Denna artikel är planerad att bli köpartikel med start vecka 41. 
 
Resurs 19161, Svarv SMT ST-12 CPC 
De tre distansringar som tillverkas i denna maskin och sedan tvättas i Centraltvätten är planerade 
att bli köpartiklar, en på obestämd framtid och två till maj 2007. Denna maskin är planerad att 
säljas.  
 
Resurs 19173, NC-svarv Okuma NC-20 
En artikel, Kugghjul Komplett 11418477, skall lasersvetsas efter denna operation och bör därmed 
tvättas i den planerade lasergruppen.  
 
Resurs 27312, Kuggfräsmaskin Liebherr LC-282 
Axel 11037022 och Axel C1 11145817 blir köpartiklar, den sistnämnda med planerad start v40. 
Dessa två är de enda artiklar som tvättas i Centraltvätten från denna resurs.  
 
Resurs 27912, Kuggskavmaskin Hurth ZS-350 
Kugghjulsgrupp 2 (KG2), som denna maskin ingår i, är planerad att byggas ut. I och med att 
denna maskin levererar till härdverket bör en tvättmaskin integreras i den nya layouten. 
Investeringsunderlag finns i bilaga 3. 
 
Resurs 34014, Dragbrotschmaskin Karl-Klink 
Denna maskin står i anslutning till Centraltvätten och behöver en tvättmaskin om Centraltvätten  
tas ur bruk. För att inte förlora den flexibilitet det medför att kunna tvätta otympliga artiklar bör 
denna tvätt dimensioneras för att även kunna tvätta ströartiklar vid behov. Det vill säga, om en 
automatisering sker av denna operation lämnas utrymme så att roboten kan plocka från en 
inkommande pall och enbart köra artiklarna genom tvättmaskinen. Investeringsunderlag finns i 
bilaga 3. 
 
Resurs 34017, Dragbrotschmaskin Karl-Klink i navgruppen 
Fyra planethållare i den nya Jupiterserien körs i denna drift. När den reguljära produktionen 
kommer igång är dessa fyra artiklar planerade att flyttas till resurs 34014.  
 
Resurs 36403, Kugghyvel Lorenz LS400 
Maskinen har utgått. De kopplingstrummor vilka tillverkades i denna maskin är utlagda på lego. 
 
Resurs 41913, Borrmaskin Kavab 
Tre artiklar körs i denna maskin, två av dem blir köpartiklar och den kvarvarande, 
Kuggringshållare 11035924, kommer utgå i och med att nya Jupiter-serien tas i produktion. Detta 
uppskattas vara till sommaren 2007. Fram till dess bör denna artikel kunna tvättas i resurs 81141, 
eller om det är möjligt skickas otvättad till legotillverkaren Stålse för nitrokarburering vilken är 
nästa operation.  
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Resurs 49101, NC-Maskin AXA-VSC 1-M 
Två artiklar, Kugghjul 11144026 och 11144027 tvättas i Centraltvätten innan de levereras för 
termisk gradning till Eslöv. Dessa två artiklar kommer att ersättas under våren 2007 och 
tvättoperationen är borttagen på de nya varianterna. Enligt uppgift från tekniker kräver den 
nuvarande legotillverkaren i Eslöv att artiklarna är tvättade vid leverans, så alternativet kan vara 
att denna operation istället köps av en legotillverkare i Sala eftersom de kan hantera otvättade 
artiklar.  
 
Resurs 52327, Rundslip EMAG HG 310 
Axel C1 11145817 körs i denna rundslip, denna artikel är planerad att bli köpartikel med start 
vecka 40. 
 
Resurs 52328, Rundslip EMAG HG 310 
De sex artiklar som blir kvar i denna maskin tvättas i Centraltvätten och levereras därefter till 
montering eller avsyning. Det innebär att detta är den sista operationen som utförs på dessa och 
att de måste vara ren enligt ritning. Investeringsunderlag finns i bilaga 3.  
 
Resurs 52507, Rundslip  
En artikel tvättas i Centraltvätten och denna är planerad att bli köpartikel på obestämd framtid. 
Övrig information om denna maskin saknas. Förmodligen är detta en felskrivning i Mapics på 
resurs 52508 Rundslip Schaudt. 
 
Resurs 82715, Härdning 
Denna artikel, Diffhus 11102794, skall vidare till svavning/slipning i resurs 19122. Den 
planerade nya gruppen har möjlighet att tvätta inkommande likväl som utgående detaljer. Det bör 
dock undersökas om det är nödvändigt att tvätta innan den operationen. 
 
Resurs 84306, Blästring 
Sju solhjul tvättas efter blästring. Tester bör utföras för att säkerställa om det är nödvändigt att 
göra detta, speciellt med tanke på att de tvättas innan blästringen. Om det är nödvändigt att tvätta 
dessa kan det vara ett alternativ att de går igenom den föreslagna tvätten vid resurs 34014.  
 
Resurs 1402, Kontroll i Mätrummet 
Mätning i Mätrummet är, eller skall vara, en temporär operation fram tills dess att artikeln har fått 
1000 poäng. Det vill säga att kvaliteten är godkänd och alla mått ligger inom toleranserna. De två 
artiklarna som idag kommer till Centraltvätten från Mätrummet täcks upp av övriga lösningar i 
och med att denna operation försvinner. 
 
Legooperationer 
Idag finns ett antal legooperationer, till exempel termisk gradning och nitrokarburering av vissa 
artiklar. Målet för TMA är att det inte skall finnas några legooperationer kvar på sikt. Antingen 
köps artikeln färdig eller så utför TMA själva dessa operationer. Fram till dess att detta är 
verklighet, rekommenderas att det införs ett krav från TMA att artiklarna som kommer från 
legotillverkare håller den renhet som krävs av nästföljande operation.  
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5.4 Rengöring i tillverkningsprocessen 
Rengöring kan anses vara en gråzon i fråga om vilken typ av process det är. Antigen kan 
tvättning betraktas som en korrigerande process eller som en säkerställande process. Enligt Lean 
är det inte en värdeskapande process i det första fallet men kan vara det i det andra. Beroende på 
detta blir det även en tolkningsfråga om rengöring är skall ses som en egen process eller som en 
del av en annan process. För att kunna analysera rengöring i tillverkningsprocessen har 
ståndpunkten tagits att rengöring med tvättmaskin är en separat process som inte är 
värdeskapande. Analysen fortsatte genom att rent hypotetiskt ta bort alla tvättoperationer och 
uppskatta vad som skulle hända. Genom detta arbetssätt identifierades fyra olika områden och 
operationstyper där rengöring är nödvändig. 
 

1. Härdning 
2. Lasersvetsning 
3. Avlägsna spånor 
4. Sluttvätt innan leverans 

 

5.4.1 Härdverkets tvättmaskin 
Som det har nämnts i avsnitt 4.4 om skärvätskor och spånor är det vid härdning nödvändigt att 
tvätta för att säkerställa processen. Härddjupet påverkas om restolja sitter kvar på artiklarna. Idag 
står det en tvättmaskin i härdverkets flöde som tvättar innan uppkolningsprocessen. Denna klarar 
inte av att tvätta rent vissa typer av artiklar på grund av att de ligger staplade på varandra i 
härdfixturerna. Denna typ av tunneltvättmaskin kan närmast jämföras med en avancerad 
diskmaskin och för att resultatet skall bli tillfredställande måste artiklarna kunna avskiljas på ett 
bättre sätt. Detta skulle dock medföra att det går in färre detaljer per härdbricka, vilket minskar 
den totala kapaciteten för härdverket. Alternativet som återstår är att rengöra artiklarna innan de 
anländer till härdverket, det vill säga ute i tillverkningsgrupperna. De tvättmaskiner som är 
nödvändiga för detta är: 
 

• Tvättmaskin 81110, efter Kuggfräs 27311 
• Tvättmaskin 81128, Tvättmaskinen i Kugghjulsgrupp 1 
• Tvättmaskin 81146, Kopplingsnav, mjuk 
• Tvättmaskin 81174, Solhjul och planethjul 
• Tvättmaskin 811xx, Kugghjulsgrupp 2, efter Kuggskav 27912  

 
Att tvätta artiklarna är dock inte den enda möjliga lösningen på detta problem och en vidare 
diskussion förs i avsnitt 5.4.3. 
 

5.4.2 Lasersvetsning 
Lasergruppen kommer att bli utrustad med en kolsyresnö-tvätt. Svetsfogen rengörs med frusen 
koldioxid som avlägsnar partiklar och orenheter. Planeringen av denna grupp är baserad på att 
den metoden är tillräcklig för att klara renhetskravet och ingen förtvätt av artiklarna är 
nödvändig. 
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5.4.3 Spånor och återvinning av skärolja 
En stor del av driftkostnaderna för maskinerna på TMA består av kostnaden för skärolja och 
emulsion. Mycket skärvätska går förlorad i och med att den sitter fast på artiklarna och sedan 
tvättas bort. Förutom hög förbrukning av olja och emulsion leder detta även till att belastningen 
på tvättmaskinerna blir hög. I många av tillverkningsgrupperna återvinns en del olja genom att 
låta produkterna stå och rinna av innan de flyttas ut ur gruppen. Som nämnts tidigare finns det i 
Kugghjulsgrupp 2 en spinner som aktivt avlägsnar oljan från artiklarna vilken ger ett blandat 
resultat beroende på artikelns utformning.  
 
För att bli av med spånor finns möjligheten att sätta extra munstycken i maskinerna och spola 
rent de ytor där inspänning av artiklarna sker. Redan idag spolas backar och dubbar i vissa 
maskiner en extra gång i just detta syfte. En av nackdelarna med denna metod är att robotens eller 
portalladdarens gripdon riskerar att smutsas ner. Dessutom är det svårt att rikta strålen perfekt för 
alla olika artiklar som tillverkas.  
 
För att utreda om skärvätska kan återvinnas på något sätt kontaktades företaget Agaria Trading 
AB. De är återförsäljare för det tyska företaget Ossberger vilka tillverkar en maskinserie kallad 
Coli-Cleaner. Tekniken bygger på att produkten skakas vid hög frekvens i en vakuumkammare 
som när den töms avlägsnar skärvätska och spånor. För att utvärdera resultatet av denna teknik 
skickades en pall med olika testartiklar, skärolja och spånor till Ossberger. De preliminära 
resultaten för solhjul var mycket lovande och testerna på kuggringar fortsätter. Det sker för 
tillfället en utredning om det är möjligt att låna eller hyra en maskin för att kunna göra egna tester 
på plats i planethjulsgruppen. 
 
En av de största fördelarna med denna teknik är att detaljerna blir fria från spånor efter 
vibreringen. Det som blir kvar är en minimal oljehinna som fungerar som rostskydd. Maskinerna 
och resultatet kan anpassas till takttiden i tillverkningsgruppen för att inte störa den övriga 
produktionen. Det finns dessutom möjlighet att utrusta Coli-Cleanern med två separata tankar för 
att ta hand om skärolja och emulsion på olika ställen. Detta gör det möjligt att använda denna 
utrustning i de tillverkningsgrupper där maskinerna har olika typer av skärvätska. Den skärvätska 
som avlägsnas från artiklarna går dessutom att återvinna.  
 
Det finns fortfarande frågor som enbart kan besvaras med ytterligare tester, till exempel: 
 
Går det att bygga en inspänning i skakmaskinen som klarar av alla de artiklar som tillverkas i 
gruppen? 
 
Är resultatet tillräckligt bra för att leverera artiklarna direkt till härdning? 
 
Om denna lösning visar ett tillfredsställande resultat, finns det ett flertal grupper där den skulle 
kunna införas. 
 
Kugghjulsgrupp 1, 1321: Ersättning av tvättmaskin 81128. 
Kugghjulsgrupp 2, 1322: Ersättning av spinnern.  
Planterhjulsgruppen, 1363: Istället för den passiva avrinning samt tunneltvätt 81174. 
Kuggringsgruppen, 1361: Sista steget innan leverans till härdverket. 
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I Kugghjulsgrupp 1, 1321, sker tvättning vid tre tillfällen: mellan drift och fräsning, mellan 
fräsning och fasning/gradning och efter gradning innan leverans till härdverket. Anledningen till 
detta är dels för att bli av med eventuella spånor från driften samt att gradoperationen är en 
torrbearbetning. I denna grupp bör det utföras tester för att utvärdera om det går att ersätta 
tvättmaskinen med en skakmaskin. Besparingar kan göras på både återvunnen skärolja och 
emulsionsvätska samt förbrukningen av tvättmedel.  
 
Spinnern i Kugghjulsgrupp 2, 1322, ger idag inte ett tillfredställande resultat på alla artiklar. 
Speciellt gäller detta kugghjul som har spår och ”kragar” där olja kan samlas. Även här kan det 
vara intressant att undersöka skakmetoden. Ett antal artiklar körs idag inte i spinnern utan tvättas 
istället i centraltvätten. Om det är möjligt att även köra dessa artiklar i en skakmaskin behöver 
den föreslagna tvätten till den gruppen inte köpas.  
 
Planethjulsgruppen, 1363, har idag en passiv avrinning i ett mellanlagringssteg. Roboten flyttar 
sedan artikeln till en tunneltvättmaskin som är integrerad i utbanan. Denna tunneltvätt är utrustad 
med en oljeavskiljare av bandtyp med ett skrap som avlägsnar oljan från bandet. Denna typ av 
lösning kräver mycket underhåll på grund av att olja och spånor fastnar på skapverktyget. En 
skakmaskin skulle först och främst ersätta den passiva avrinningen som sker idag men om 
resultatet är tillräckligt bra bör den även fungera som ersättning för tunneltvätten. Kravet är att 
restoljan är så pass minimal att härdverkets tvättmaskin kan hantera denna så att den följande 
härdprocessen inte störs.  
 
Från Kuggringsgruppen, 1361, levereras idag artiklarna direkt till härdverket utan att rengöras. 
Processmässigt är det i nuläget inte ett problem tack vara att det endast körs ett fåtal kuggringar 
per härdfixtur genom tvätten. Uppskattningsvis följer det med någon deciliter olja per kuggring 
som sedan tvättas bort. Denna olja skulle kunna återvinnas istället. En positiv sidoeffekt av detta 
är att härdverkets tvättmaskin blir mindre belastad. 
 

5.4.4 Sluttvätt innan leverans 
En typisk produkt på TMA tvättas som sista steg, lastas på pall och transporteras med truck till ett 
ställage hos kunden. Där blir den stående till dess att monteringen behöver detaljen. För att 
produkterna inte skall rosta blandas ett korrosionsskyddande medel i sista sköljoperationen i 
tvättmaskinerna. Även om artiklarna är rena vid leverans, är det ingen garanti att de fortfarande är 
det när de ska monteras i och med att pallarna inte försluts och skyddas från yttre inverkan.   
 
Sluttvättning bör ligga så sent som möjligt i tillverkningskedjan för att resultatet inte skall 
påverkas av yttre faktorer som föroreningar i luften, smutsiga ställage och lagringsplatser. Det 
finns två alternativ för att lösa detta problem: 
 

1. Maskingrupperna på TMA levererar produkterna till ett centrallager som har en 
tvättmaskin kopplad till sig. När det kommer en förfrågan om leverans från monteringen 
tvättas produkterna och levereras. Denna typ av lösning används idag vid 
gjutgodsavdelningen TMG. 

 
2. Efter det sista steget i tillverkningen tvättas produkterna ute i grupperna De läggs i en ren 

pall med rena mellanlägg. Pallen försluts innan den levereras till kund. 
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6.0 Lösningsförslag 
I detta avsnitt redovisas de lösningsförslag analysavsnittet ligger som grund för. 
 

6.1 Tydliga krav på renhet 
Den första frågan som måste besvaras är:  
 

Vad ska tvättas och hur rent ska det vara? 
 
Det framkom i analysavsnittet att många artiklar saknar ett fastställt renhetskrav, eller att detta 
krav inte finns utmärkt på ritningen. Denna information är en förutsättning för att skapa en 
tillverkningsprocess med minimalt slöseri enligt lean. Ett onödigt högt renhetskrav innebär en 
överprocess som inte skapar värde medan ett för lågt renhetskrav kan skapa kvalitetsproblem 
senare i kedjan.  
 
Ett samarbete bör därför inledas med konstruktion och monteringen för att reda ut vilka 
renhetskrav som gäller för de respektive artiklarna. För att hålla framtida investeringar av 
tvättmaskiner på rätt nivå är det en förutsättning att dessa krav existerar samt att ritningarna är 
märkta med dem.  
 

6.2 Kontroll och uppföljning 
När renhetskraven är fastställda måste nästa fråga besvaras:  
 

Hur uppnås denna renhet? 
 
Till att börja med bör det ske en inventering av de tvättmaskiner som står på TMA. Förutom att 
kontrollera oljeavskiljare och spånfilter bör det utföras kontrollmätningar av de artiklar som 
tvättas i maskinen för att försäkra sig om att de kan leverera ett tillfredställande resultat. Detta 
arbete bör även resultera i en god grund för nya investeringar och eventuella renoveringar.  
 
Den mätning som sker på tvättmaskinerna idag är en bra start. Rutinerna för hur uppföljningen av 
dessa kontroller sker måste dock förbättras. Den mest logiska lösningen borde vara att den som 
utför kontrollerna även ansvarar för att rätt åtgärder sker. På detta sätt sker en direkt återkoppling 
och det ger förhoppningsvis ett bättre slutresultat. 
 
Regelbundna mätningar av artiklarnas renhet vid leverans bör införas. I dagsläget bygger 
tekniken på tester i laboratorium vilket skulle påverka genomloppstiden för artiklarna. En 
undersökning bör därför genomföras för att utvärdera andra typer av mätutrustning, 
företrädelsevis sådana vilka kan integreras i tillverkningsprocessen.    
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6.3 Avveckling av Centraltvätten 
Detta avsnitt är en sammanställning av för- och nackdelar med att avveckla centraltvätten. 

Fördelar 
 
Driftkostnader 
Åtgången av tvättmedel bör vara konstant eller i värsta fall öka något med tanke på att antal 
tvättade artiklar inte minskar utan enbart flyttas ut på ett antal mindre maskiner.   
 
Transporter 
Det är svårt att sätta en direkt kostnad på pall som flyttas med truck internt på TMA. Det sker i 
dagsläget ingen beställning av dessa transporter, istället är det två truckförare som jobbar heltid 
på avdelningen. Deras arbetsuppgifter innefattar även tömning av spånbingar, påfyllning av 
råmaterial, transport av behållare för skärvätska med mera. Ett antagande är att ett 
transporttillfälle per pall som körs i Centraltvätten försvinner och detta ger en minskning med 
omkring 10 000 transporter per år.  
 
Hantering 
Förutsättningen för att minska den manuella hanteringen är att de tvättmaskiner som köps in för 
att ersätta Centraltvätten kan integreras i tillverkningsgruppens flöde, Framförallt om 
tvättmaskinen kan betjänas av en robot. Även om robothantering inte kan ske så försvinner ett 
omplockningssteg av artiklarna om tvättmaskinen är placerad så att inladdning kan ske direkt från 
föregående maskins utbana. 
 
Kassationer 
Stötskador som uppkommer vid Centraltvätten bör rimligen försvinna. Det är dock svårt att spåra 
dessa skador i processen på grund av att de oftast upptäcks i avsyningen vilket är det sista steget 
för många artiklar. Enbart en framtida kontroll kan utvärdera resultatet.  
 
Kortare ledtider 
Kortare ledtider bör leda till färre produkter i arbete, vilket ger mindre uppbundet kapital, samt ett 
mindre behov av lagringsplats för ingående och utgående pall. 
 

Nackdelar 
 
Investeringar  
Kravsammanställningar för de fyra föreslagna tvättmaskinerna vilka krävs för att avveckla 
Centraltvätten återfinns i bilaga 3. De årsvolymer som anges är en avrundning uppåt av dubbla 
årsvolymen som är aktuell idag för att ta hänsyn till framtida volymökningar. Ett krav har även 
varit att det skall vara möjligt att i framtiden ladda tvättmaskinen med robot.  
 
Underhåll 
Dessa fyra tvättmaskiner kräver sammanlagt mer underhåll och kontroll jämfört med 
Centraltvätten. Mätningar och processtyrning måste utföras fyra gånger så ofta men på andra 
stationer.  
 
 



Flexibilitet 
En av Centraltvättens stora fördelar är att maskinen klarar av att tvätta en mängd olika detaljer. 
Kammarstorleken på mindre maskiner kan bli en begränsande faktor när nya artiklar tillkommer.  
 
Delade resurser 
Lösningen bygger som tidigare nämnt på att vissa tillverkande maskiner delar på samma 
tvättmaskin. Detta kan bidra till längre ledtider i grupperna för vissa artiklar. Årsantalet för de 
artiklar där denna lösning föreslagits är dock så lågt att en egen tvättmaskin inte är ett försvarbart 
alternativ. 
 

 
Figur 9: Nya tvättflöden och tvättmaskiner, temporär lösning med streckad linje 
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6.4 Alternativ av sluttvätt 
Nedan presenteras två möjliga alternativ för att hålla de renhetskrav som är fastställda för färdiga 
artiklar. Dessa två alternativ är lösningsförslagen för de metoder som identifierades i 
analysavsnitt 5.4.4.  
 

6.4.1 Alternativ 1: Sluttvätt i tillverkningsgrupperna 
För att detta alternativ skall fungera krävs det att lagringen av artiklarna efter tvättoperationen 
säkras. Artiklarna blir inte renare än den minst rena ingående delen. Under nulägesbeskrivningen 
framkom det att monteringen kan ta ett antal dagar på sig för att tömma en batch. För att 
säkerställa att även den sista detaljen som plockas ut pallen uppfyller det renhetskrav som finns 
så krävs rena artiklar, rena pallar och mellanlägg samt att pallen försluts. 
 
Fördelar 
 
Utrymme: Det är enklare att planera in ett antal små tvättmaskiner i fabrikslayouten. Även om 
det totala utrymmesbehovet är större för många små tvättmaskiner jämfört med en slutstation så 
är det lättare att hitta ett par kvadratmeter här och där.  
 
Implementering: Metoden att tvätta som sista steg i tillverkningsgrupperna används redan idag 
och kräver därmed mindre omställningar i produktionen. Tillverkningsgrupperna kan relativt 
enkelt förses med rena mellanlägg och lock.   
 
Transporter: Genom att tvätta direkt i den sista tillverkningsgruppen och fylla en pall innan den 
transporteras till kunden krävs färre transporter jämfört med att tvätta mot kundorder.  
 
Nackdelar 
 
Kvalitet: Små tvättmaskiner har oftast små tankar. Den mindre tankvolymen gör att tvättvattnet 
cirkulerar snabbt i systemet och oljeavskiljare och spånfilter fungerar sämre jämfört med en 
tvättmaskin med stor tankvolym. Systemet blir känsligare för föroreningar och detta innebär att 
tvättvattnet måste bytas oftare och åtgången av tvättmedel blir högre.  
 
Underhåll: Totalt sett blir behovet av underhåll större med flera små tvättmaskiner.  
 
Mellanlägg: Denna metod kräver att mellanlägg och pallar är rena vid slutleveransen. Det 
innebär en ökning av antalet mellanlägg som måste rengöras samt transporteras.  
 
Förpackning: Pallar som levereras från tillverkningsgrupperna måste förslutas för att skydda 
artiklarna från yttre påverkan under lagringstiden. Det enklaste alternativet är att förse pallen med 
lock. För att vara säker på att även den sista artikeln som plockas ur pallen är ren bör de 
egentligen förpackas en och en, eller i slutna sektioner uppdelade på dagsbehov. 
 
Flexibilitet: Redan idag tillverkas vissa produkter som är för stora eller otympliga för att rengöra 
i tvättmaskinen som står i tillverkningsgruppen. En liten tvättmaskin löper större risk att vara 
inkompatibel med nya produkter än en stor sluttvättstation.  
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6.4.2 Alternativ 2: Sluttvätt med centrallager 
Som det nämnts tidigare existerar denna typ av lösning redan idag vid en av TMMs avdelningar 
som kallas Rena Rummet. Här sker montering av kopplingsaxlar där renheten är kritisk. Allt 
inkommande material tvättas i en flerstegsmaskin med ultraljudstvätt och torksteg. En av 
förutsättningarna för denna lösning är att tvättmaskinen dimensioneras för att klara av att rengöra 
detaljerna från intorkad skärvätska och spånor.  
 
Fördelar 
 
Kvalitet: Tvättresultatet bör bli bättre. Genom att rengöra produkterna precis innan de monteras 
minskas risken för att de hinner smutsas ned i en mellanlagring. I denna typ av flerkammartvätt 
finns det möjlighet att i en kammare använda ett tvättmedel speciellt framtaget för att avlägsna 
glödskal och rester från härdningen. En slutstation ger dessutom möjligheten enkelt kontrollera 
tvättresultaten tack vare att mätutrustning enbart behöver finnas på ett ställe. Personalen som 
arbetar vid denna station får ansvar för renheten på artiklarna samt att tvättvätska och filter 
etcetera hålls efter.  
 
En station: Övriga tvättmaskiner som idag används som sluttvättar kan tas ut bruk, både de 
redan existerande samt de som planeras. Dessa listas nedan: 

• 81141, Spindelgruppen 
• 81173, Planethjul, hårdbearbetning 
• 81176, Planethållargruppen 
• 81189, Navgruppen 
• 81516, Högtryckstvätt för Drivaxel 

 
Förutom dessa, är det med denna lösning inte nödvändigt att köpa tvättmaskiner till: 

• 811xx, Hårdsvarning av kuggringar i 19120 
• 811xx, Rundslip 52328 
• 811xx, Nya planethjulsgruppen för hårdbearbetning 

 
Det skulle även bli möjligt tvätta mindre i vissa maskiner, framförallt där tvätten ligger som sista 
steg innan leverans. De aktuella maskinerna listas nedan: 

• 81137, Robotcellen med slipmaskin 57113 
• 81147, Robotcellen med slipmaskin 57114 
• 81153, Vid svarv 19113 
• 811xx, Tvätten vid nya 19122/19123-gruppen 

  
Kontroll: Tvättstationen fungerar som en planeringspunkt för utgående material. Här kan även 
registrering av levererade produkter ske. På detta sätt sker en direkt återkoppling av aktuellt 
lagersaldo för artiklarna.  
 
Processtyrning: Även om antalet tvättoperationer är detsamma för en central slutstation som för 
ett större antal små tvättmaskiner så finns möjlighet att optimera tvätt- och återvinningsprocessen 
och därmed minimera åtgången av tvättmedel.  
 
Flexibilitet: Denna typ av tvättmaskin kan förses med fixturer för nya artiklar. En stor 
kammarvolym minskar risken att nya artiklar inte får plats, eller är olämpliga att tvätta. 
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Nackdelar  
 
Utrymme: En sluttvätt som tvättar mot kundorder blir utrymmeskrävande i och med att 
tvättmaskinen måste dimensioneras för ett stort antal olika artiklar plus pallplats för dessa. För 
monteringens del kommer det dock att frigöras utrymme i och med att ställagen för inkommande 
material flyttas.   
 
Hantering: Detta extra slutsteg innebär ytterligare en manuell omplockning av artiklarna jämfört 
med att tvätta i tillverkningsgrupperna. Åtminstone i de fall där tvättmaskinen är integrerad i en 
robotcell. Till skillnad från Centraltvätten som finns idag bör denna extra omplockning inte ge 
stötskador på produkterna tack vare att färre artiklar tvättas åt gången. De behöver därmed inte 
staplas på varandra.  
 
Transporter: Att tvätta mot kundorder kommer leda till fler transporter i och med att färre 
produkter åt gången levereras till kund. Genom att placera anläggningen nära monteringen bör 
transporter bli ett mindre problem. Redan idag hämtar montörerna de artiklar de behöver innan 
arbetet börjar.  
 
Investeringskostnad: En tvättmaskin med kapacitet att tvätta det stora antalet artiklar som 
tillverkas på TMA får en hög investeringskostnad. Förutom själva tvättmaskinen så tillkommer 
kostnader för fixturer eller korgar till de olika artikeltyperna. Denna kostnad skall dock jämföras 
med den inventering som krävs för att tvätta med ett motsvarande resultat ute i de olika 
tillverkningsgrupperna.  
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7.0 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av examensarbetet.  
 
Ett samarbete bör inledas med konstruktion och monteringen för att se över de renhetskrav som 
finns på artiklarna. Om kraven på renhet är för strikta innebär detta en överprocess och en högre 
kostnad att rengöra artikeln. Denna utredning är en förutsättning för att hålla framtida 
investeringar av tvättutrustning på rätt nivå. Alla ritningar bör därefter uppdateras med de 
aktuella renhetskraven, framförallt de som idag helt saknar sådana. I samband med detta bör ett 
kontrakt eller en överenskommelse skrivas angående vilket ansvar TMA har i fråga om renhet 
gentemot sina kunder. Det är framförallt tiden mellan att artikeln sluttvättas och fram till att den 
monteras som är intressant, speciellt vid val av sluttvättmetod.  
 
I dagsläget sker det, vilket framkom i nulägesbeskrivningen, inte någon mätning av renhet på 
artiklarna. Partikelräkningen som sker på tvättmaskinerna fyra gånger om år ger enbart en 
indirekt bild av artiklarnas renhet. För att säkerställa renheten måste den kontrolleras 
kontinuerligt. 
 
Det bör ske en inventering av vilka tvättmaskiner som finns och hur rent de tvättar genom att 
mäta resultatet av några artiklar. I samband med detta ska en kontroll av filter, oljeavskiljare och 
spånfilter göras. Denna inventering skapar sedan ett gott underlag för framtagande av nya rutiner 
för skötsel av tvättmaskinerna. Mätningarna som sker på dessa maskiner idag bör följas upp 
direkt, förslagsvis av den som utför mätningarna eller en person som är ansvarig för tvättning och 
renhet.   
 
Centraltvätten bör avskaffas för att reda ut artikelflödena och all transport som sker till och från 
den idag. I samband med detta bör ytterliga tester utföras på skakmaskinerna från Ossberger. De 
preliminära testerna ser lovande ut och fördelarna är många med denna utrustning.  
 
Valet av hur den slutgiltiga renheten skall hanteras är mycket viktigt. De två alternativ som 
presenterades i avsnitt 6.4 är båda möjliga lösningar på problemet men med olika synsätt på hur 
produktionen bör se ut. Alternativet med en sluttvättstation ger bäst kontroll över artiklarnas 
renhet där den är mest intressant, det vill säga precis innan de monteras. Genom att kombinera 
denna lösning med att aktivt byta ut tvättmaskiner mot lösningar där skärvätskan återvinns kan 
stora besparingar göras på sikt.  
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8.0 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras hur resultatet överensstämmer med uppsatta mål.  
 
Målsättning är som tidigare nämnts att TMAs produktion skall bli mer lean, För att detta skall 
kunna appliceras på tvättning krävs en förändring av det synsätt som finns på renhet på fabriken 
idag. En tvättmaskin måste betraktas som ett slöseri som skall arbetas bort. I analysavsnittet 
presenteras ett antal förslag på hur detta kan ske genom att till exempel spola inspänningsytor 
eller använda skakmaskiner för att ta bort spånor och olja. En positiv följdeffekt av dessa 
alternativ är återvinning av skärvätska vilken i annat fall tvättas bort. Det bör finnas en 
ekonomisk balans mellan driftkostnaden av en tvättmaskin och kostnaden för artiklar som måste 
kasseras för att spånor orsakat kast i maskinen. Med tanke på att artikeltyperna skiljer sig så 
mycket åt är detta en avvägning som måste göras av de ansvariga teknikerna och genom 
förebyggande åtgärder borde dessa problem kunna minimeras. 
 
Grunduppgiften att utreda Centraltvätten växte under arbetets gång till en studie av renhet på 
TMA som en helhet. I analysavsnittet visades att det går att investera sig ur logistikproblemen 
runt Centraltvätten men detta löser inte problemet med renhet som existerar idag. Av den 
anledningen ändrades fokus på arbetet från att vara ett lösningsförslag på ett specifikt problem till 
att mer bli en förundersökning till ett kvalitetsförbättringsarbete.  
 
Min personliga uppfattning är att det med de metoder som beskrivs i detta examensarbete är fullt 
möjligt att få kontroll över renheten på TMA.  
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9.0 Förslag på fortsatt arbete 
I detta avsnitt diskuteras förslag på fortsatt arbete på områden som berörts av detta 
examensarbete men inte behandlat närmare 
  

Ledtider 
Många av problemen med tvättning är knutna till att ledtiderna är så pass långa att spånor hinner 
torka fast på detaljerna. Värdeflödesanalysen visade ett stickprov på en artikel vilken vid flera 
tillfällen blev stående ett flertal dagar mellan produktionsstegen. Även om detta är ett extremfall, 
vilket jag betvivlar, måste dessa långa ledtider förebyggas på något sätt.  
 

Utredning av mellanlägg 
Antalet använda mellanlägg verkar öka stadigt. Idag tvättas de externt och ledtiden är runt fem 
arbetsdagar. Detta innebär att fler mellanlägg måste köpas in för att täcka upp det behovet denna 
ledtid skapar. Det kan vara intressant att göra en kalkyl av var den kritiska punkten ligger för när 
det blir billigare att köpa en tvättmaskin och rengöra dessa mellanlägg inom fabriken.  
 

Fortsatt utvärdering av skakutrustning 
En uppsättning av denna utrustning bör hyras in för att utvärderas på plats. På detta sätt finns 
även möjligheten att köra provbitar till härdverket för att se om härdverkstvätten klarar av den 
restolja efterlämnas. Samtidigt går det att provköra olika processtider i maskinen och utvärdera 
hur artikelflödet i tillverkningsgruppen påverkas.  
 

Mätutrustning 
Olika typer av mätutrustning bör undersökas. Den metod som används i dagsläget kräver ett 
laboratorium. Möjligheten med en portabel mätutrustning där stickprov enkelt kan göras direkt i 
processen skulle avsevärt underlätta kontrollen av renhet.  
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Bilaga 1: Aktuell operationslista 2006-05-08 
Denna bilaga kan inte visas på grund av Volvo CE:s restriktioner. 
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Bilaga 2: Centraltvättens levererande maskiner  
Denna information kan inte visas på grund av Volvo CEs restriktioner. 
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Bilaga 3: Investeringsunderlag för tvättar  
 
Tvättmaskin till 19120 
De tre kuggringar som har denna svarv som sista station innan leverans saknar ett fastställt 
renhetskrav på ritningarna, ej heller de navhållare dessa kuggringar monteras i har renhetskrav 
fastställda på ritning. Den lägsta takttiden för dessa artiklar har kuggkrans 11035470. 
Sammanlagt årsantal är i dagsläget 29 145st [2006-10-07] 
 
Renhetskrav: 
Mått: 
Största ytterdiameter: 400 mm 
Största höjd: 75 mm  
Minsta ytterdiameter: 300 mm 
Minsta höjd: 40 mm 
Takttid: 3,3 minuter. 
Årsantal: Bör dimensioneras för 60 000 detaljer per år. 
 
 
Tvättmaskin till 27912 
Den artikel med kortast processtid är Kugghjul Komplett 11144464. Sammanlagt årsantal för de 
åtta artiklarna är 13 577st. [2006-09-10] 
 
Renhetskrav: Olje- och spånfri, skall vidare till härdning 
 
Mått 
Största ytterdiameter: 240 mm 
Största höjd: 120 mm  
Minsta ytterdiameter: 165 mm 
Minsta höjd: 55mm 
 
Takttid: 45 sekunder. 
 
Årsantal: Omkring 25 000 detaljer per år.  
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Tvättmaskin till 34014 
Den artikel med kortast processtid är Kugghjul 11144752. Sammanlagt årsantal för de 26 
artiklarna är 67 898st. [2006-09-10] 
 
Renhetskrav: Olje- och spånfri, skall vidare till härdning och annan bearbetning 
 
Mått 
Största ytterdiameter: 340 mm 
Största höjd:  
Minsta ytterdiameter: 75 mm 
Minsta höjd: 55mm 
 
Takttid: 43 sekunder. 
 
Årsantal: Omkring 135 000 detaljer per år.  
 
 
Tvättmaskin till 52328 
Denna artikel med kortast processtid är Kugghjul 11037273. Sammanlagt årsvolym för de sju 
artiklarna är 22580st. [2006-10-07]  
 
Renhetskrav: ISO 21/17.  
 
Mått 
Största ytterdiameter: 210 mm 
Största höjd: 190 mm  
Minsta ytterdiameter: 65 mm 
Minsta höjd: 80mm 
 
Takttid: Den lägsta takttiden är 1,4 minuter. 
 
Årsantal: Omkring 45 000 detaljer per år.  
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Bilaga 4: Artiklar till Centraltvätten, uppdaterad 2006-09-10  
Denna information kan inte visas på grund av Volvo CEs restriktioner. 



Bilaga 5: Layout av TMA med maskinnummer  
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Bilaga 6: Artikelflöden på TMA 
Denna information kan inte visas på grund av Volvo CEs restriktioner. 
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Bilaga 7: Mötesprotokoll 
Möte med Lalla Hellström från Castrol 2006-09-20 
 
Vilka mätningar utför ni samt hur ofta sker dessa? 
Mätningar sker på emulsionsvätska varannan vecka och dessa skickas till lab. 
 
Tvättmaskinerna mäts två gånger i veckan på sex utvalda maskiner, övriga maskiner en gång i 
veckan.  Det är framförallt PH och koncentration som kontrolleras i dessa mätningar. Förutom 
detta sker det partikelräkning fyra gånger per år på alla tvättmaskiner. 
 
Vilka åtgärder tar ni om mätresultaten inte är tillfredställande? 
För emulsionen så korrigeras koncentrationerna i dessa fall. I fråga om partikelräkningen av 
tvättvätskan så rapporteras detta till respektive arbetsledare. Det är sedan deras uppgift att vidta 
lämpliga åtgärder.  
 
Sker det någon återvinning av skärvätskor? 
Skäroljan, Produkt 2480, återvinns tillsammans med Ilocut 334 och rengörs på TMAF. Den 
rengjorda oljan återanvänds sedan i alla maskiner förutom driftarna som fylls med ny skärolja. 
 
Den syntetiska Syntilo 30 är främst avsedd för kylning och spåntransport. För att förbättra dess 
smörjande egenskaper blandas den med en produkt kallad CS 758. Dessa renas sedan uppe i 
hörnet på TMAE. 
 
Tvättmedlet töms med jämna mellanrum ur tvättmaskinerna och rinner ner till en central tank i 
källaren. Detta vatten renas och återanvänds till blandning av emulsionsvätskan. Tvättmaskinerna 
fylls på med nytt vatten som blandas med tvättmedelskoncentrat (kostnad: ~30kr/L).  
 
Har blandning av dessa olika skärvätskor någon påverkan på dess egenskaper? 
I stort sett inte, olja in emulsionen gör mindre påverkan än tvärt om. Det som har mest påverkan 
på egenskaperna är ifall det kommer vatten i skärolja eller olja i tvättvatten. 
 
Varför används det olika typer av tvättmedel (Techniclean MP respektive CompClean 20)? 
Det är en subjektiv bedömning av operatörerna vid dessa maskiner. CompClean 20 är det 
standardtvättmedel som används, men det kan i vissa fall bilda en vit beläggning i maskinerna. 
Det är ingenting som direkt påverkar tvättresultatet, men vid förfrågan har det ersatts av 
Techniclean MP. 
 
Övrigt 
Variocut G600 och Excelene 316 kommer ersättas med Product 88/10 som inom en snar framtid 
döps om till Variocut 688. Mollarten i kopplingsaxelgruppen använder en skärolja med lägre 
viskositet för bättre resultat av djuphålsborrningen. 
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Möte med Oliver Mets om trucktransporter. 2006-07-12 
 
Vad kostar det att transportera en pall? 
Interna transporter på TMA finns det ingen direkt kostnad på, två truckförare arbetar heltid på 
avdelningen och deras arbetsuppgifter innefattar även att fylla på råmaterial, lämna färdigt 
material, att tömma spånbingar samt kasserade produkter. All övrig transport, som tex från 
Borrmaskin Kavab (TMAC) samt NC-borr AXA 49101 (TMAA) till Centraltvätten görs enligt 
överenskommelse med operatörer. 
 
 

Möte med Markku Stenfors angående tvättning av mellanlägg. 2006-07-12 
 
Hur sker rengöring av mellanlägg? 
Alla mellanlägg tvättas externt av två olika företag. Ledtiden för att få tillbaks dem är ungefär 
fem arbetsdagar 
 
Månadsvolym som skickas för tvättning 
April 800  
Maj 843  
Juni 1196 
 
Vilka krav har ni på en eventuellt egen tvättmaskin för mellanlägg? 
Behovet som finns är en tvättmaskin som klarar av allt från det mellanläggsgaller i pallstorlek 
(800mm x 1200mm x ~5mm) till plastpall med inbyggd pallkrage (820mm x 1220mm x 400mm).  
 
Volymerna stiger hela tiden så en tvättmaskin bör klara av en månadsvolym på minst 2500 
artiklar. Räknad på dagtid och sjudagarsvecka ger en tvättid på 5-6 minuter per styck. Övriga 
krav är att tvätten skall klara plastmellanlägg (800mm x 1200mm) med varierande höjd från 3mm 
till 150mm. Mellanläggen kan vara oljiga och måste vara torra för leverans efter tvätt. 
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