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Sammanfattning
Detta projekt har utförts på monteringslinan i Volvo Construction Equipment (VCE),
Hallsberg. Där har man en robotcell som arbetar i samspel med limstationerna 17&18. Utav 4
hyttfamiljer limmas och monteras glasrutor till 3 av hyttfamiljerna manuellt. Robotcellen
limmar glasrutorna för 1 hyttfamilj som har 2 typer av hytter, med en cykeltid på 8,4–9,5 min.
Då takttiden ligger på 7,5 min/hytt för resten av linan anses limstationerna vara en trång
sektor enligt VCE.
Med en ökad framtida produktvariation och ett ökat kundbehov anser VCE att den trånga
sektorn har förutsättningarna för att bli en framtida flaskhals då takttiden ska ner till 7,2
min/hytt till år 2020. Med hjälp av Leanprinciper och Sex Sigma verktyg har projektutförarna
avhandlat frågeställningen ”Hur kan robotcellen effektiviseras med avseende på cykeltid och
framtida produktvariation?”.
Genom en framtagning av en nulägesanalys med hjälp av tidmätningar, intervjuer och
teoriinsamling kunde sedan en värdeflödeskarta skapas. Genom rotorsaksanalyser på ickevärdeskapande men nödvändiga aktiviteter kunde ett förbättringsförslag presenteras med en
uppskattad cykeltid på mindre än 7–7,6 min. Detta med hjälp av en hanteringsrobot och en
limrobot som har separata aktiviteter som är parallella, istället för att ha en robot som har
samtliga aktiviteter som i nuläget.
Projektutförarna rekommenderar att VCE för arbetet vidare genom att
- ta reda på hur lång tid det tar för en automatiserad limning av glasrutor till samtliga hyttyper,
- undersöka hur snabbt hanteringsroboten behöver arbeta i förhållande till limroboten för att
tillfredsställa behovet av glasrutor för limroboten,
- undersöka hur kasserade glasrutor från robotcellerna påverkar monteringsflödet samt
- undersöka utvecklingsmöjligheter för att effektivisera den enda värdeskapande aktiviteten
för limroboten med avseende på cykeltid.
Nyckelord: Lean, Sex Sigma, Robotcell, Trång sektor, Limning, Glasruta, Hytt
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Abstract
This project has been carried out on the assembly line in Volvo Construction Equipment
(VCE), Hallsberg. A robotic cell is located in the assembly line and works in conjunction with
the glue stations 17 & 18. Out of 4 cab families, windows are glued and mounted to 3 of the
cab families manually. The robotic cell glues the windows for 1 cab family that has 2 types of
cabs, with a cycle time of 8.4-9.5 min. Since the takt time is 7.5 min/cab in the other sections
of the assembly line, the glue stations are considered a narrow sector according to VCE.
With increased future product variability and increased customer demand, VCE considers that
the narrow sector has the prerequisites for becoming a future bottleneck, as the takt time will
drop to 7.2 min/cab to 2020. With the help of Lean principles and Six Sigma tools, project
executives have dealt with the question "How can the robotic cell be made more efficient with
respect to cycle time and future product variability?”.
Through a current state analysis by means of time measurements, interviews and theory
collection, a value-flow chart could then be created. By root cause analysis on non-valueadding but necessary activities an improvement proposal could be presented with an estimated
cycle time of less than 7-7.6 min.
The thesis workers propose that VCE goes ahead by
- finding out how long an automated gluing of windows take (for all cabs),
- examining how fast the handling robot needs to work in relation to the glue robot (to satisfy
the need for windows for the glue robot),
- examining how discarded windows from the robotic cells affect the assembly flow, and
- investigating the opportunities to streamline the only value-creating activity for the glue
robot with regards to cycle time.
Keywords: Lean, Six Sigma, Robotic cell, Narrow sector, Gluing, Window, Cab
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1 Inledning
Företaget Volvo Construction Equipment samt deras anläggning i Hallsberg kommer att introduceras
under denna rubrik. Syftet med introduktionen är att ge läsaren en inblick i företaget och projektet som
helhet.

1.1 Volvo Construction Equipment
Företaget Volvo Construction Equipment startades av Johan Theron Munktell och bröderna
Jean och Karl Gerhard under 1832 i Eskilstuna. Med en historia som sträcker sig över mer än
180 år och med fortsatt utveckling genom åren är företaget idag en av de största och
världsledande tillverkarna av entreprenadmaskiner, där allt från hjullastare, enkla vältar,
grävmaskiner och dumprar tillverkas. Idag finns VCE med sitt breda utbud av produkter och
tjänster i mer än 140 länder runt om världen med över 14 000 medarbetare. Deras vision är att
genom hårt arbete, teknologisk innovation och fantasi sträva mot en utvecklad värld som är
mer miljövänlig, smart och uppkopplad.
1.2 Volvo CE Hallsberg
Den aktuella anläggningen för projektet ligger i Hallsberg, där sker tillverkningen av hytter
till ovannämnda maskiner men även tillverkning av tankar till dessa, i dagsläget är det runt
340 anställda som arbetar i Hallsberg och där produceras ca 55 hytter/dag. Anläggningen är
uppdelad i 3 avdelningar; svets, måleri och montering av hytter. Avdelningen som berörs i
detta arbete är monteringsavdelningen som består av 27 stationer varav 3 kontrollstationer och
24 monteringsstationer.
Företaget vill att examensarbetet tittar närmare på en robotcell som orsakar en trång sektor i
flödet. Med en ökad framtida produktvariation och efterfrågan anser VCE att den trånga
sektorn kan bli en potentiell flaskhals. Projektet kommer därför att gå ut på att undersöka
vilka förbättringsmöjligheter som finns för att ge robotcellen bättre förutsättningar inför
framtida krav.

Figur 1: Förenklad processkarta av monteringsflödet
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2 Bakgrund
Under denna rubrik kommer projektet att presenteras, efter det kommer syftet och frågeställningen att
tas upp och även avgränsningen för detta arbete. Vidare kommer även problemet att beskrivas samt
vad företaget och andra har gjort tidigare för att lösa liknande problem.

2.1 Projektet
VCE i Hallsberg har sedan 1 år tillbaka gjort om sin monteringsavdelning för hytter, tidigare
arbetade man med 3 monteringslinor, där varje lina monterade en hyttfamilj var. Efter
ombyggnationen har de istället en monteringslina som hanterar samtliga hyttfamiljer. Detta
ledde till ökade effektiviseringar och bättre förutsättningar för processen. Nu står monteringen
inför ytterligare ökad volym och utökat antal hyttfamiljer, då efterfrågan och utbudet
förväntas att öka vid 2020. Vilket gör att det finns behov av ytterligare förbättringsarbeten för
att nå produktionsmålen.
2.2 Problemet
I nuläget är det ett relativt jämnt monteringsflöde men på grund av variationer främst vid
station 17&18 så framkommer det avvikelser som stör flödet. Variationerna har resulterat i att
dessa stationer blivit en trång sektor i flödet. VCE anser att med en ökad produktvariation och
efterfrågan kan denna trånga sektor bli en potentiell flaskhals i framtiden (se bilaga A för
nuvarande och framtida produktvarianter). Företaget har satt en takttid på 7,5 minuter/hytt i
nuläget vilket är lägre än den nuvarande cykeltiden för robotcellen. Detta resulterar i att
station 17 inte hinner med takttiden om materialflödet kommer från robotcellen. Station 18
finns därför som en extra limstation, men trots det kan flödet störas. I nuläget ger det inga
större effekter med avseende på leveranssäkerheten enligt VCE. Station 17&18 är limstationer
som arbetar i samspel med robotcellen. Robotcellen limmar i nuläget enbart glasrutor till 1 av
4 hyttfamiljer, resterande limmas manuellt.
De förutsättningar som robotcellen har i nuläget har resulterat i högre cykeltid än takttiden för
monteringsflödet och hanteringen av enbart en hyttfamilj enligt uppgifter från VCE:
•

Cykeltid – Förutsättningarna för robotcellen ligger i grund för antalet ickevärdeskapande men nödvändiga aktiviteter. VCE anser därför att cykeltiden kan
minskas.

•

Produktvariation – På grund av processens nuvarande begränsningar kan robotcellen
enbart hantera rutor till hjullastare.

Företaget vill att robotcellen limmar glasrutor till alla hyttfamiljer och att cykeltiden minskas,
för att effektivisera station 17&18 och möta framtida produktionskrav. Den efterfrågade
takttiden som VCE vill uppnå ligger på 7,2 minuter/hytt.
Med en helt automatiserad limning elimineras vissa aktiviteter för operatörerna, denna
eliminering av aktiviteter leder till en minskad fysisk belastning för operatörerna då dessa
inkluderar tunga lyft.
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Figur 2: Förenklad bild av nuvarande monteringsflöde.

2.3 Syfte
Projektets syfte är att utreda vilka utvecklingsmöjligheter som finns för robotcellen med
avseende på cykeltid och framtida produktvariation. Företaget vill dels få ner cykeltiden för
robotcellen för att klara av framtida takttider men även att limningen av glasrutor
automatiseras för respektive hyttfamilj för att underlätta för operatörerna i station 17&18.
2.4 Frågeställning
Hur kan robotcellen effektiviseras med avseende på cykeltid och framtida produktvariation?
2.5 Avgränsning
Arbetet kommer inte att inkludera värdeflödesanalyser för aktiviteter utanför robotcellen.
Aktiviteter för station 17 kommer att kartläggas men inte analyseras. Vid arbetets slut ska
förbättringsförslag presenteras men inte implementeras. Även om robotcellen tillhör station
17 ska resultatet av arbetet inte omfatta förbättringsförslag för station 17, utan enbart för
robotcellen. Förbättringsförslagen ska baseras på frågeställningen, men då det finns önskemål
om ergonomiaspekter från företaget kommer dessa inkluderas i förbättringsförslagen.
2.6 Vad har företaget gjort tidigare för att lösa problemet?
Företaget har konstruerat ett emballage för glasrutorna som leverantören i Kina använder sig
av. Detta för att öka förutsättningarna för roboten att plocka glasrutorna mer precist, utöver
det har VCE inte gjort något konkret, då linan är relativt ny. Däremot har
produktionsteknikern tänkt på idén om att ha en till robot som enbart hanterar rutor så den
andra roboten kan fokusera på att limma.
2.7 Vad har andra gjort tidigare
Ett tidigare examensarbete som utförts 2018 av två studenter från KTH för att optimera en
robotcell för Scanias räkning liknar detta projekt. Syftet med deras arbete var att undersöka
nuläget för robotcellens kapacitet eftersom detta var okänt. Sedan hitta eventuella framtida
förbättringsförslag som minskar cykeltiden innan en flaskhals kan bildas i buffertområden
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som är belägna innan och efter robotcellen. Tillvägagångsättet gick ut på att undersöka
nuläget, hitta potentiella lösningsförslag och sedan värdera resultatet.
Resultatet blev:
•

Genom tidsobservationer har projektutförarna konstaterat att robotcellens nuvarande
kapacitet kan klara av produktionsflödet utan att en flaskhals bildas, detta vid optimal
produktmix.

•

Vid en maximal belastning kommer robotcellens kapacitet att fylla upp 4 buffertplatser
och bilda en flaskhals, detta i sin tur utgör en störningsfaktor för hela
monteringsflödet.

•

Nulägesanalysen och brainstorming har resulterat 14 stycken förbättringsförslag, dessa
förbättringar berör mjukvaran, hårdvaran och även planering.

•

Framtagning av paketlösningar för att kunna möta behoven av snabbare robotprocess
vid olika tillfällen, dessa paketlösningar baserade på förbättringsförslagen. [1]
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3 Teori
Under denna rubrik kommer olika teorier som är relevanta för detta arbete att introduceras. Dessa
teorier kommer från litteratur inom Lean och Sex Sigma, det är menat att förklaringen av dessa
teorier ska i sin tur ska leda till en bättre förståelse och inblick av rapporten.

3.1
3.1.1

Process
Process, flöde och kontinuerligt flöde

En process är en aktivitet eller en kombination av aktiviteter för att förädla och producera
något som i sin tur skapar värde för kunden och företaget. Det kan vara t.ex. att en produkt
genomgår en viss härdningsprocess för att få de önskade egenskaperna som kunden vill ha
och betalar för. Flöde däremot är en kombination av olika processer och delprocesser som
bidrar i sin tur till den färdiga produkten som kunden efterfrågar. Flödet kan innehålla många
delprocesser och aktiviteter som är icke-värdeskapande det är just de man försöker eliminera.
Kontinuerligt flöde är när produktionen av en vara eller produkt sker utan onödiga stopp utan
bara flödar på kontinuerligt. Denna princip är en av Leanprinciperna som många företag
försöker att uppnå. [2]
3.1.2

Material- och informationsflöde

Materialflöde är hur materialet förflyttar sig genom ett flöde, process eller delprocess, detta
material kan vara råvaror men även verktyg som bidrar till värdeskapandet av en produkt eller
tjänst. Dessa flöden bör följa Leanprinciperna. Genom att ha en smart layout kan man
åstadkomma ett enkelt och rakt flöde med minimal förflyttning.
Informationsflöde är hur informationen förflyttar sig genom flöden men även i själva
processen och delprocessen. Informationsflödet bör förtydliga för de delaktiga vilka uppgifter
som ska göras, när, hur och var, därför bör detta flöde vara enkelt att följa och förstå för att
göra rätt tolkningar. [2]
3.1.3

Definition av verklig kapacitet

Verklig kapacitet är vad en process verkligen har för praktisk kapacitet, alltså vad processen
egentligen kan producera i förhållande till vad den producerar idag. [3]
3.1.4

Definition av trång sektor och flaskhals

Flaskhals och trång sektor är uttryck som används för att beskriva förhållandet mellan en
delprocess och resten av processens kapacitet. Vid en trång sektor är kapaciteten lägre än
resten av processen, detta leder till att flödet är långsammare genom den trånga sektorn. En
flaskhals däremot har en betydligt mindre kapacitet än resten av processen, detta kan leda till
stopp i flödet och långa köer innan flaskhalsen. [3]
3.1.5

Dragande system

Ett system där processerna eller aktiviteterna är beroende av kundbehovet, dessa sätts igång
när kundordern har inkommit. Syftet med detta system är att skapa ett systematiskt arbetssätt
där processerna är beroende av varandra, på så vis undviker man slöseri i form av resurser och
energi. [2]
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3.1.6

Kundorderpunkt

Den punkten där kunden skickar sina behov till sin leverantör, leverantören i sin tur tillverkar
det kunden önskar. Det kan t.ex. handla om en specifik produkt med en viss kvalité och
kvantitet. [2]
3.1.7

Kanban

Ett begrepp som används inom Lean, denna term för behovssignalen vidare mellan olika
processer i flödet. Ett exempel är när en arbetare skickar signal om att materialet är slut på
hans arbetsplats till föregående process. [4]
3.1.8

Takttid och cykeltid

Takt är en Leanprincip som används i dagens industrier för att planera sin produktion enligt
kundbehovssignalen som skickas av kunden. Här bestäms tempot på produktionen och tiden
som produktionsprocessen ska ta så att inga leveransförseningar uppstår. Takttid är en term
som används i dagens industrier, denna tid är beroende av leveranstiden av produkten till
kund, detta för att möta kundens efterfrågan utan förseningar. Här bestäms tiden för varje
process, delprocess och aktivitet som produkten ska genomgå tills den är färdig.
Cykeltid är vilken tid varje process, delprocess eller aktivitet har från startpunkt till slutpunkt
och som produkten genomgår, t.ex. tiden det tar för en robot att ytbehandla en produkt. Om
cykeltiden är högre än takttiden kommer man inte klara av att leverera till kunden i rätt tid då
tiden det tar för aktiviteten/delprocessen är för hög för att uppnå kundbehovet. Om cykeltiden
är betydligt lägre än takttiden kan det leda till lager då man har en överkapacitet. [3]
3.1.9

Produktfamilj

En produktfamilj är en grupp av produkter eller tjänster som passerar samma typ av processer
med samma ordning, även om specifikationen skiljer dessa produkter åt. [2]
3.1.10 Ställtid

Den tiden det tar att ställa om förädlingen av en produktfamilj i en process till en annan
produktfamilj baserad på t.ex. kundens efterfrågan. Ett exempel är när man måste byta form
på en maskin för att börja tillverka en annan typ av produkt än den nuvarande, det kan handla
om en liten detalj i produkten. [3]
3.1.11

Lager och buffert

Ett lager är en plats där ett företag förvarar t.ex. sina färdiga produkter tills de ska
transporteras till kunden. Men här kan man även förvara material eller råvaror som ska
användas. Olika typer av lager kan vara:
•
•
•
•
•
•

Råvarulager
Färdigvarulager
Buffert
Produkter i arbete (PIA)
Mellanlager
Databas

Rev 22, 2018-12-19 A Al-Hamadany, S Salih

11 (52)

En verksamhet kan välja att ha en planerad buffert mellan t.ex. två delprocesser för att jämna
ut flödet mellan dessa då cykeltiden varierar. Om en avvikelse skett i en delprocess som lett
till stopp för delprocessen och flödet inte stoppats i hopp om att få igång delprocessen snabbt
kan en oplanerad buffert uppstå.
Produkter i arbete (PIA), är antalet produkter som förädlas i processen vid ett givet tillfälle
men kan vara ett mellanlager som finns mellan två processer. Dessa produkter har börjat
bearbetas men inte färdigbehandlats än. [3]
Förbättringsarbete

3.2
3.2.1

PDCA

En förbättringsmetod inom Lean som används för att kunna hitta ett systematiskt arbetssätt,
detta för att kunna definiera problem, lösa dem och implementera dem.
•

•
•

•

3.2.2

(P)lan: Denna fas brukar vara längst för att här definieras problemen, datainsamling
utförs, analys av problemen sker sedan identifieras problemets rotorsak. Här kan det
även bra att sätta upp målen för detta arbete.
(D)o: Denna fas grundas på föregående fas, är grunden tillräckligt bra kommer denna
fas vara enkel att utföra.
(C)ontrol: Denna fas är en kontrollfas här utvärderar man resultatet visar det sig att
man har uppnått det man ville åstadkomma i planeringsfasen, då går man vidare till
den slutliga fasen.
(A)ct: Denna fas är en standardiseringsfas där nya arbetssätt implementeras och
tillämpas av alla berörda. När detta har utförts då kan man använda samma metod igen
för att identifiera nya problem och avvikelser. [5]
Leanslöserierna (7+1 slöseri)

•

Väntan: En typ av slöseri som kan innebära att man t.ex. väntan på material som inte
finns för att kunna gå vidare i processen eller väntan på instruktioner eller information.
Att stå i kö är en typ av väntan med och även att man kommer sent till ett möte medför
en väntan för medarbetarna. Väntan i sin tur innebär en outnyttjad tid som kan gå åt
värdeskapande aktiviteter eller processer.

•

Transport: Ett exempel på detta slöseri är när förpackningar eller tunga pall flyttas
manuellt eller automatiskt med truckar eller transportmedel. Här är alla interna
transporter inom ett företag är slöseri i form av resurser, detta eftersom kunden inte
betalar för dessa transporter. Enda transporten som kunden är villig att betala för är när
slutprodukten ska levereras från leverantören. Transporter kan elimineras med t.ex. en
bättre och smartare layout.

•

Överarbete: Överarbete uppstår när man utför extra moment som inte ingår i
manualen eller instruktionerna och som kunden inte betalar för. Genom t.ex. att en
produkt genomgår en extra bearbetning för att uppnå högre kvalité, detta extra
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moment är inte överenskommet och kunden kommer inte att betala för det. Att mäta
extra noggrant är också en form av överarbete.
•

Lager: Ett av de 7 + 1 slöseri som uppstår när till exempel en produkt väntar för att bli
använd, eller att material väntar för att gå vidare till nästa process, men även en kund
kö där kunderna väntar på att bli bemötta är också en form av lager. Lager kan uppstå
och vara nödvändigt när ett företag till exempel har fått en bra deal som gäller material
som företaget använder sig av jämt. Det gör att företaget kan bespara pengar på detta
inköp. I själva fallet kan detta kosta företaget mer än besparingarna, där materialet
kostar pengar att ha liggandes, tar yta, kräver hantering och döljer problem.

•

Rörelse: Rörelse kan innebära att man går en sträcka för att hämta material,
dokumentation eller verktyg. Dessa rörelser skapar inget värde och dessutom kan
dessa rörelser innebära tunga skadliga lyft utifrån ett ergonomiskt perspektiv. Att
eliminera dessa rörelser kan innebära en ökad produktivitet.

•

Defekta produkter: Att producera en defekt produkt innebär att man måste antingen
beställa en ny produkt eller att man utför ett extra arbete för att rätta till den defekta
produkten. Detta leder till ett slöseri i form av material, pengar och arbete. Detta
slöseri kan orsakas av såväl en person eller en maskin på grund av ofullständiga
instruktioner eller information, men detta kan även bero på ett fel som inträffat i
maskinen.

•

Överproduktion: Överproduktion innebär att man producerar ett överskott av
varor/produkter som kunden inte begär, utföra aktiviteter snabbare eller tidigare än vad
som behövs för nästa värdeskapande process. Överproduktion är det värsta formen av
slöseri då det kan bidra till att andra typer av slöseri uppstår, till exempel när ett
företag överproducerar en typ av produkt på grund av att deras prognoser förutser en
efterfrågan av denna produkt. Stämmer inte denna prognos kan detta leda till ett lager
av dessa produkter som i sin tur är en form av slöseri.

•

Outnyttjad kompetens: Denna form av slöseri innebär att man inte tar tillvara på all
kompetens/kunskap som varje medarbetare besitter. De risker som finns för denna typ
av slöseri kan innebära att en medarbetare säger upp sig men även sämre
medarbetarengagemang. Detta slöseri kan även uppstå när personalbrist råder på ett
företag, till exempel när en ansvarig har hand om två arbetsmoment istället för en
arbetsuppgift. Detta får konsekvensen att ett av arbetsmomenten fokuseras mer på än
det andra eller att företaget tar hjälp av externa resurser. [5]

Rev 22, 2018-12-19 A Al-Hamadany, S Salih

13 (52)

Jidoka

3.2.3

En princip som används inom Lean, som går ut på att när ett fel inträffats i en process eller
delprocess så ska resterande processer stoppas eller reagera på det. Vissa verksamheter väljer
att stoppa hela linan eller processerna för att hitta problemet, lösa det och gå vidare. Andra
verksamheter väljer att fortsätta med produktionen om ett problem dyker däremot skickar de
ut personer som ska undersöka problemet och lösa det. [4]
Värdeflödesanalys

3.2.4

Värdeflödesanalys är ett viktigt förbättringsverktyg som användes på flödesnivån, syftet med
denna analys är att förbättra flöden internt men även externt. En karta över det nuvarande
flödet i en verksamhet skapas, här är det viktigt att få en korrekt bild av dagsläget för att
kunna ta rätt åtgärder annars är risken stor att man missar det verkliga problemet som ska
förbättras. Några relevanta faktorer som tas hänsyn till är t.ex. cykeltid, ställtid, verklig
kapacitet, kassation etc. Sedan identifieras aktiviteterna som sker i flödet och klassas utifrån
dess värdeskapande, dessa aktiviteter är:
•
•

•

Värdeskapande aktiviteter: dessa aktiviteter är nödvändiga, skapar värde för
företaget men även för kunden.
Icke-värdeskapande men nödvändiga aktiviteter: dessa aktiviteter skapar inget värde
för företaget eller kunden men de är nödvändiga på grund av en viss förutsättning
som existerar. Detta i sin tur leder till att aktiviteterna måste inkluderas om inte
förutsättningarna ändras. Ett exempel på varför dessa finns är på grund av hur man
har valt och lösa ett visst problem, som egentligen kanske kan lösas på ett smartare
sätt.
Icke-värdeskapande aktiviteter: dessa aktiviteter skapar inget värde alls.

Efter utförandet av allt som nämnts ovan går man vidare i arbetet genom att skapa en framtida
karta på det önskade tillståndet som verksamheten vill uppnå. Sista steget blir att skapa en
handlingsplan där inkluderas, vad som ska utföras, vem ska utföra det och även när allt ska
vara klart.
3.2.5

Ishikawa- diagram

Ishikawa-diagram eller fiskebensdiagram är ett verktyg som används i förbättringsarbeten för
att kartlägga orsaker till ett problem som uppstår. Dessa orsaker listas ut på ett strukturerat
sätt. Diagrammet kallas för fiskebensdiagram p.g.a. att det ser ut som ett fiskskelett, där
huvudet är problemet och längs ryggraden listas huvudorsakerna. Huvudorsakerna kan
anpassas efter hur relevanta dessa är i förhållande till problemet som ska lösas.
En standardmall för huvudorsakerna kallas för 7M: Mätning, Människa, Metod, Management,
Miljö, Material, Maskin. Utifrån dessa perspektiv kan man hitta rotorsakerna till problemet
för att sedan kunna gå vidare i förbättringsarbetet.
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4 Metod
Under detta avsnitt kommer metoden som använts för att uppnå projektets resultat att presenteras och
förklaras. Metoden är uppdelad i 3 faser med olika aktiviteter.

4.1

Fas 1:
1) Station 17&18 observerades för att få en bild över hur samspelet mellan operatörerna
och robotcellen ser ut.
- Eftersom att robotcellen främst berör operatörerna i limstationerna intervjuades
de för att höra vad de anser är problematiskt med robotcellen och vilka orsaker
de kan ha.
- Frågor gällande robotcellens aktiviteter och eventuella förbättringsförslag
ställdes till produktionsteknikern. Material- och informationsflödet beskrevs
även av produktionsteknikern.
2) En DWG-fil på processlayouten för monteringslinan tillhandahölls av företaget samt
cykeltider för robotcell och operatörstid utan avvikelser.
- Dimensioner för emballage lästes av och skrevs ner för att kunna designa en ny
layout för robotcellen.
3) För att samla in nödvändig information till nulägesbilden observerades arbetssättet för
robotcellen där aktiviteterna kartlagdes.
För att få fram cykeltider för varje aktivitet mättes dessa manuellt av projektutförarna
med hjälp av ett tidtagarur och plottades in i punktdiagram i Microsoft Excel. Detta för
att kunna uppskatta hur mycket tid som sparas vid eliminering av aktiviteter.

4.2

Fas 2:
1) En nulägesbild med insamlade data skapades för att tydligt visualisera hur robotcellen
arbetar.
- En aktivitetskarta skapades för robotcellen med hjälp av Microsoft Visio.
2) En nulägesanalys för robotcellen skapades.
- Identifiering av eventuella flaskhalsar, leanslöserier och icke-värdeskapande
aktiviteter. Inga flaskhalsar identifierades.
- Aktiviteter kategoriserades i 3 olika kategorier; värdeskapande-, ickevärdeskapande- och icke-värdeskapande men nödvändiga aktiviteter.
- Rotorsaksanalyser gjordes med hjälp av 5-Varför för leanslöserier och ickevärdeskapande aktiviteter.
- Ett Ishikawa-diagram skapades med hänsyn till maskin, material, mätning,
metod, management och miljö. [3]
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4.3

Fas 3:
1) Aktivitetskarta för robotcellen sågs över och diskussioner angående hur ickevärdeskapande aktiviteter kan elimineras ägde rum, sedan diskuterades hur rotorsaker
till cykeltiden kan bearbetas bort. Produktionsteknikerns förbättringsförslag
tillämpades och utvecklades. En ny uppskattad cykeltid beräknades med hjälp av
uppmätta tider.
2) En 3D-modell på nulägesbilden och förbättringsförslaget skapades för att visualisera
skillnaden och säkerställa att förbättringsförslaget är tillämpbart. Detta med hjälp av
Autodesk Autocad och Fusion 360.
3) Framtida förbättringsförslag för att få ner cykeltiden ytterligare diskuterades med
produktionsteknikern. [1]

4.4 Felkällor
Eftersom robotcellen inte kan mäta sin egen cykeltid mättes det manuellt. Detta leder till
variationer i mätningen då den mänskliga faktorn påverkar resultatet. Reaktionstiden hos
utföraren av mätningen leder till att mätningen påbörjas och avslutas tidigare eller senare än
det som bör vara. För att minska denna faktorns påverkan på resultatet har mätningen utförts
av samma person på samtliga mätningar. Detta för att skapa en rutin i mätningen och
minimera felmarginalen.
Vidare mättes bara hjullastarhytt typ 1&2, de beräknade cykeltiderna efter
förbättringsförslagen kunde därför enbart hänvisa till dessa hyttyper. Detta ledde till att
robotcellens cykeltider för resterande hyttyper (nuvarande och framtida) inte kunde
uppskattas. För att uppskatta hur lång tid det skulle ta om limningen av glasrutorna
automatiserades för samtliga hyttyper har antalet glasrutor för respektive hyttyp ställts mot
antalet glasrutor för hjullastarhytterna. Detta resulterade i att limningen av glasrutorna till
hytterna för enkla vältar och grävmaskiner uppskattades ta mindre tid än hjullastarhytterna då
antalet glasrutor är färre. Glasrutorna till dumperhytter uppskattades ta längre tid än
hjullastarhytterna då dumperhytten har en ruta mer.
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5 Resultat
Under detta avsnitt kommer resultatet av projektet att presenteras. Detta inkluderar
nulägesbeskrivning, nulägesanalys och förbättringsförslag.
5.1 Nulägesbeskrivning
Syftet med nulägesbeskrivningen är att beskriva och kartlägga vad som sker inom
avgränsningen.
5.1.1

Kort beskrivning av monteringslinan

Monteringslinan består av 27 stationer, och är efter ombyggnationen lågt konstruerad vilket
möjliggör lång sikt som i sin tur leder till ett tydligt visualiserat flöde. Monteringsflödet har
tydliga variationer som leder till stopp men är tillräckligt stabilt för att uppnå kundbehovet
enligt VCE. Vid station 1 påbörjas monteringen av hyttordern och vid station 27 matas det ut
en komplett hytt monterad utifrån kundorder (se figur 3), med en takttid på 7,5 minut/hytt.
Hytterna sitter på stålramar med hjul (hyttvagnar) som skjuts fram till nästa station. I nuläget
producerar man 4 olika hyttfamiljer som varierar beroende på kundens önskemål då kunden
kan välja vad som ska inkluderas i hytten. Vid monteringsflödet är en robotcell placerad som
förser limstationerna med limmade glasrutor för hjullastarhytter.

Figur 3: En helhetsbild över monteringslinan.
5.1.2

Station 17&18 och robotcellen

Station 17&18 är limstationer och står för limning och montering av glasrutor till hytter. I
nuläget arbetar dessa stationer i samspel med en robotcell (figur 3), där glasrutor till 3
hyttfamiljer (grävmaskiner, enkla vältar och dumprar) limmas manuellt och glasrutor till
hjullastarhytter limmas av en robot.
Hjullastarhytten finns i 2 varianter, där båda limmas av robotcellen:
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•
•

Hjullastarhytt typ 1: Heltäckande dörruta.
Hjullastarhytt typ 2: Delad dörruta.

Vid sidan av stationerna 17&18 har man en yta på 82m2 där förmontage sker för
limstationerna. Där förbereder en operatör glasrutorna för den manuella limningen genom att
prima dem och rada upp dem i ett ställage med hjul för att kunna flytta ställaget närmare
stationerna.
Denna yta kallar VCE för ett ruttorg. På ruttorget hanteras inte glasrutorna som limmas i
robotcellen eller de största rutorna som limmas manuellt, de levereras istället med primer från
leverantör. De största rutorna som limmas manuellt står på pallar vid limstationerna istället för
ställage.

Uppradade rutor
på ställage

Figur 4: En bild över ruttorget som visar ställage med uppradade rutor. [Källa: VCE]
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Operatörerna på stationerna 17&18 kan ha varierande aktiviteter beroende på om glasrutorna
limmas manuellt eller om glasrutorna limmas av robot.
De varierande aktiviteterna för operatörerna på limstationerna listas nedan:
Manuell limning
Aktivitet 1) Operatören lyfter glasrutan med hjälp av vakuumproppar (figur 5a) från ställage
eller pall i ruttorget (figur 5b).
a

b
Pall

Ställage
Figur 5a: Vakuumproppar för manuella lyft. Figur 5b: Ställage och pall för glasrutor vid
manuell limning. [Källa: VCE]

Aktivitet 2) Operatören placerar glasrutan på ett av limborden med vakuumproppar (figur 6).
Limborden är placerade på stationerna.

Figur 6: Limbord med vakuumproppar. [Källa: VCE]
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Aktivitet 3) Operatören limmar glasrutan med en limpistol. (Figur 7)

Figur 7: Limpistol för manuell limning. [Källa: VCE]

Aktivitet 4) Operatören lyfter glasrutan från limbordet med hjälp av vakuumproppar och
monterar den på hytten. (Figur 8)

Figur 8: Hytt med monterad glasruta. [Källa: VCE]
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Nedan visas station 17&18 i förhållande till ruttorget. Det angivna måttet på 2,7 meter är till
för att läsaren ska få en bättre förståelse om avståndet mellan ruttorget och stationerna.

2,7 meter

Figur 9: Ruttorget i förhållande till station 17&18. Enbart vid aktivitet 1) och 2) vid manuell limning
behöver operatörer gå fram och tillbaka mellan ruttorget och stationerna.

Om glasrutan limmas av robotcell:
• Starta robotcell genom att välja hjullastarhytt typ 1 eller typ 2.
• Hämta ruta från vändbord på robotcell.
• Rätta till limsträng vid behov med en plastkniv.
Aktiviteter oavsett manuell eller robotlimning:
• Prima alla hytter förutom grävmaskinshytt.
• Avlägsna lim som pressats utanför kanterna på glasrutan efter montering med en
plastkniv.
Ibland kräver robotcellen resurser från limstationerna av diverse anledningar, en av dem är när
robotarmen krossar en glasruta eller när robotarmen är stillastående pga. problem med grepp.
Eftersom roboten inte hittar rätt läge för att greppa tag om glasrutan ibland fortsätter roboten
att försöka hitta ett läge. Detta leder till att roboten trycker mot rutan med en tillräckligt stark
kraft för att krossa den.
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Operatörerna ansvarar för att få igång robotcellen och måste gå in i cellen för att rätta till
problemet. Detta kan innebära att operatörerna behöver:
•
•

Rätta till rutorna i emballaget
Rengöra vakuumpropparna på robotarmen med T-röd

Operatörerna ansvarar även för bytet av limtunna när limmet tagit slut för limpistolen i
robotcellen. Limtunnorna är placerade utanför cellen och kan bytas när roboten är igång.

Figur 10: Limtunnor till limpistol i robotcell. [Källa: VCE]

Rutorna kan väga uppemot 18 kg idag och limstationernas aktiviteter inkluderar repetitiva lyft
vid både manuell och automatiserad limning som påverkar operatörerna negativt från ett
ergonomiskt perspektiv. En lyftanordning finns tillgänglig för operatörerna (se figur 11),
tanken var att den skulle användas för den största rutan som limmas manuellt.
Däremot används den sällan då operatörerna upplever att den är krånglig att arbeta med då
den inte är tillräckligt flexibel med sina 3 leder. Under projektets gång skedde en ändring av
limbordet där företaget valde att höja bordet. Efter ändringen kunde inte lyftanordningen
användas alls då bristen på flexibiliteten hos anordningen resulterade i att rutan inte kunde
placeras på bordet.

Rev 22, 2018-12-19 A Al-Hamadany, S Salih

22 (52)

Figur 11: Lyftanordning. [Källa: VCE]

Robotcellen är placerad till höger i monteringsflödets riktning (se figur 12) och har en
varierande cykeltid på 8.5 minuter för hjullastarhytt typ 1 och 9.5 minuter för hjullastarhytt
typ 2 enligt produktionsteknikern. Monteringsflödet har en takttid på 7,5 minut/hytt.

Figur 12: Robotcellens position i förhållande till monteringsflödet.
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5.1.3

Layout på robotcell

Nedan kommer layouten för robotcellen i nuläget att presenteras med en figur. Dess
komponenter beskrivs sedan mer detaljerat var för sig.

5
3
4
2

1
6
Figur 13: Layout på robotcell. 1) karuseller, 2) omgreppsbord, 3) robotarm, 4) limpistol, 5) vändbord, 6) ljusridå.

I robotcellen är två ställage placerade som kallas för karuseller då de kan rotera. Karusellerna
har 8 pallplatser fördelade på två våningar. På baksidan av robotcellen har man ingen fysisk
cellvägg, där har man istället en ljusridå. Denna ljusridå består av en givare och mottagare,
som mottar infraröd ljus från givaren. När signalen bryts av att t.ex. en hand kommer mellan
sändaren och mottagaren skickar den en stoppsignal till robotcellen. [6]
Innan ljusridån finns ett avspärrningsband för att säkerställa att ingen kommer mellan
ljusridån oavsiktligt.
Emballerade glasrutor lastas på karusellerna med hjälp av en truck, aktiviteterna för
truckföraren omfattar följande:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Hämta pall med rutor från lagerhyllan som är positionerad 10 meter bakom cellen.
Gå av trucken för att ta bort avspärrningen och bryta ljusridån manuellt.
Gå på trucken för att köra ut tom pall.
Lasta in ny pall i karusell.
Gå av trucken för att starta igång cellen och slå på ljusridån med en startknapp.
Spärra av cellen med avspärrningsband.

En tv-skärm med information om antalet glasrutor som är kvar i varje pallplats är monterad på
baksidan av robotcellen. Framför tv-skärmen finns en webbkamera monterad som är kopplad
till en dator hos truckföraren som då kan se när påfyllning behövs. (Figur 14)
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Tv-skärm
Karusell
Webbkamera

Ljusridå

Startknapp
Avspärrningsband

Figur 14: Baksidan av robotcellen. [Källa: VCE]

Robot ABB IRB 6600
I cellens mitt är en robotarm ABB IRB 6600 monterad med vakuumproppar som konstruerats
in-house. Roboten väger 1780 kg och kan hantera vikter uppemot 175 kg med en räckvidd på
3,39 meter.
Robotarmens aktiviteter består av följande:
Plocka glasrutan från karusellen.
Placera glasrutan på omgreppsbordet.
Plocka glasrutan från omgreppsbordet.
Positionera glasrutan under limpistolen.
Limning, förflytta glasrutan kontinuerligt så limpistolens stillastående munstycke
limmar längs kanterna på rutan.
6. Placera glasrutan på vändbordet.
1.
2.
3.
4.
5.

Beskrivning av varje aktivitet
1. Plocka glasrutan från karusellen.
Robotarmen analyserar glasrutan som ska plockas med ultraljudssensorer och plockar rutan
med hjälp av vakuumproppar (se figur 15).

Rev 22, 2018-12-19 A Al-Hamadany, S Salih

25 (52)

Figur 15: Bild på aktivitet 1 för robotarmen. [Källa: VCE]

2. Placera glasrutan på omgreppsbordet.
VCE har konstruerat ett emballage som deras leverantör i Kina använder sig av, detta för att
rutorna direkt ska kunna placeras i karusellerna och för att få rutorna uppställda på så vis att
robotarmen kan plocka dem. På grund av en lång transportfärd kan rutornas positionering
variera i emballagen, denna variation leder till att robotarmen enbart kan veta på ett ungefär
var den håller i glasrutan. Robotarmen placerar därför glasrutan på sin bestämda plats på
omgreppsbordet. (Figur 16)

Figur 16: Bild på omgreppsbord. [Källa: VCE]
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För att robotarmen ska kunna plocka rutan precist har man konstruerat ett lutande
omgreppsbord med gummirullar. Dessa rullar har olika längder och olika placeringar där de
längre rullarna används till de stora rutorna.
3. Plocka glasrutan från omgreppsbordet.
Robotarmen centrerar sig i förhållande till glasrutan och kan då veta var den ska greppa
glasrutan. När positioneringen är rätt plockar robotarmen glasrutan från omgreppsbordet.
4. Positionera glasrutan under limpistolen.
Innan limningen påbörjas väntar robotarmen på att restlimmet på limpistolens munstycke
skärs av en uppvärmd ståltråd (figur 17a). Robotarmen positionerar sedan glasrutan under den
stillastående limpistolen.
5. Limning, förflytta glasrutan kontinuerligt så limpistolens munstycke limmar längs
kanterna på rutan.
Robotarmen förflyttar glasrutan så att det stillastående munstycket på limpistolen limmar
längs glasrutans kanter. Till limpistolen har man 2 platser för limtunnor, när ena limtunnan
tömts får limpistolen sitt lim från den andra tunnan (figur 17b). För att limpistolen ska limma
så bra som möjligt roterar munstycket på limpistolen längs med glasrutans kanter. Om
limpistolen inte använts på 3 minuter startas den automatiskt i några sekunder för att limmet
inte ska härdas, limmet hamnar i en vagn som är placerad under limpistolen. Vagnen töms en
gång per vecka.
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a

b

Munstycke

Uppvärmd
ståltråd

Limtunnor

Figur 17a: Bild på limpistol. Figur 17b bild på limtunnor. [Källa: VCE]

6. Placera glasrutan på vändbordet.
Robotarmen placerar glasrutan på ett vändbord efter att glasrutan limmats. Vändbordet är
konstruerat och används på liknande sätt som omgreppsbordet, men skiljer sig någorlunda i
utseendet och funktionen. Vändbordet kan roteras så operatörerna kan nå rutan från en
position utanför cellen. (Figur 18)
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Vändbord

Figur 18: Vändbord. Eftersom rutan står på plats med hjälp av enbart gravitation begränsas
rotationstiden som idag ligger på 17 sekunder. [Källa: VCE]
5.1.4

Aktivitetskarta för robotcellen i nuläget

Nedan presenteras en karta över aktiviteterna som förklarats ovan.

Figur 19: Aktivitetskarta för robotcell.
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5.2 Nulägesanalys
Syftet med nulägesanalysen är att besvara varför aktiviteter och problem sker inom
avgränsningen.
Eftersom robotcellen har en cykeltid som är högre än takttiden tvingar förutsättningarna
operatörerna till att arbeta flexibelt. Operatörerna behöver anpassa sig till variationer och
avsaknaden av rutinbeskrivningar har lett till ett icke-standardiserat arbetssätt. Vidare har det
lett till att cykeltiden och arbetssätten hos dessa stationer varierar beroende på operatör då
avsaknaden av standard gör dennes styrka och arbetsmetod till en faktor.
I nuläget har man 3 operatörer på dessa stationer som arbetar flexibelt mellan station 17 och
18. Dessa operatörer behöver frångå takten ibland och istället flöda för att undvika stopp i
linan p.g.a. interna avvikelser i robotcellen. Detta kan innebära att man har 3 hytter på station
17&18.
5.2.1

•

Robotcellens aktiviteter

Operatör väljer hyttyp 1 eller typ 2
Informationsflödet in till robotcellen är designat att gå via operatörerna i
limstationerna. Detta betyder att robotcellen inte vet vilka aktiviteter som ska utföras
förrän en operatör valt typ 1 eller typ 2 på en display utanför cellen. Ibland är
karusellen positionerad rätt och då kan robotarmen påbörja sin första aktivitet direkt
efter att typen av hytt är vald. Däremot om karusellen är positionerad fel behöver
robotarmen vänta på att karusellen ska rotera, denna aktivitet kan ta uppemot 20
sekunder enligt utförda mätningar.
Inga mätningar utfördes på hur ofta karusellen är fel positionerad, däremot
observerades detta minst 1 gång/dag.

•

Robotarmen plockar glasrutan från karusellen.
Robotarmen har i dagsläget alltid problem med att avläsa positionen för glasrutorna i
emballagen. Detta på grund av två anledningar:
1. Emballagen tillåter en variation i positioneringen av glasrutorna. Glasrutornas
positionering ändras längs transportfärden från Kina till anläggningen som tar ungefär
8 veckor med båt.
2. Bristen på sensorer medför att robotarmen enbart kan avläsa glasrutans position på
ett ungefär.
Problemen medför variationer i plocktiden för robotarmen beroende på typ av glasruta
men även för samma typ av ruta.
Tabell 1: Medelvärde för plocktid från karusell för respektive hjullastarhytt typ.

Hjullastarhytt typ 1: Heltäckande dörruta 24,2 sekunder
Hjullastarhytt typ 2: Delad dörruta
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•

Robotarmen placerar glasrutan på omgreppsbordet.
På grund av problemen med avläsningen av glasrutorna för robotarmen har VCE
konstruerat ett omgreppsbord. Enligt produktionsteknikern hade det tagit för lång tid
för robotarmen att plocka en ruta om flera sensorer hade installerats, därför har man
valt denna lösning.
Varje ruta har sin exakta placering på bordet så att placeringarna för glasrutorna kan
programmeras in i roboten. Med hjälp av omgreppsbordet kan robotarmen greppa
glasrutan precist. Detta är viktigt då robotarmen ska kunna styra glasrutan rätt vid
limning.
Tabell 2: Medelvärde för placering av glasruta på omgreppsbord för respektive hjullastarhytt
typ.

Hjullastarhytt typ 1: Heltäckande dörruta 9,4 sekunder
Hjullastarhytt typ 2: Delad dörruta
•

10,1 sekunder

Robotarmen plockar glasrutan från omgreppsbordet och positionerar glasrutan under
limpistolen.
Innan robotarmen kan positionera glasrutan under limpistolen måste den vänta på att
limsträngen skärs av den uppvärmda ståltråden. Detta på grund av hur man
programmerat sekvensen. Ståltråden skär limsträngen för att säkerställa att härdat lim
inte används till glasrutorna.
Tabell 3: Medelvärde för tiden det tar för robotarmen att positionera glasrutan under
limpistolen efter plockad glasruta från omgreppsbord.

Hjullastarhytt typ 1: Heltäckande dörruta 14,7 sekunder
Hjullastarhytt typ 2: Delad dörruta

14,9 sekunder

B-komponent blandas med limmet under vintern för att limmet ska härdas innan
hytten transporteras ut från anläggningen. Detta för att limmet inte ska härdas av
vinterkylan då det påverkar kvalitén på limmet. Vid varmare temperaturer behövs
ingen B-komponent.
Tabell 4: Härdningstid för lim.

•

Med B-komponent

3 minuter

Utan B-komponent

7 minuter

Limning, robotarmen förflyttar glasrutan kontinuerligt så limpistolens munstycke
limmar längs kanterna på glasrutan.
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Då limningen har en start- och slutpunkt är inte limsträngen sömlös och kvalitén på
skarven kan därför variera, skarven påverkas mest vid limning av den minsta rutan till
hjullastarhytt typ 2. Limpistolens munstycke råkar alltid stöta emot en av
vakuumpropparna på robotarmen vilket vibrerar rutan tillräckligt för att påverka
skarven negativt. Bytet av limtunnor har sällan påverkat cellens aktiviteter enligt VCE.
Tabell 5: Medelvärde för tiden det tar att limma glasruta för respektive hjullastarhytt typ.

Hjullastarhytt typ 1: Heltäckande dörruta 22,5 sekunder
Hjullastarhytt typ 2: Delad dörruta
•

19,4 sekunder

Robotarmen placerar glasrutan på vändbordet.
Efter att glasrutan färdiglimmats flyttar robotarmen glasrutan från limpistolen till
vändbordet. Denna aktivitet tar inte så lång tid eftersom limpistolen är placerad nära
vändbordet och robotarmen behöver inte vänta på något moment för att påbörja denna
aktivitet.
Tabell 6: Medelvärde för tiden det tar att placera glasrutan på vändbordet för respektive
hjullastarhytt typ.

Hjullastarhytt typ 1: Heltäckande dörruta 10,7 sekunder
Hjullastarhytt typ 2: Delad dörruta
•

10,4 sekunder

Vändbord roterar horisontellt 180 grader
Eftersom glasrutan är placerad på gummirullar med hjälp av gravitation så begränsas
rotationshastigheten hos vändbordet. Detta för att glasrutan riskerar att falla på grund
av centrifugalkraften.
Vändbordet har en konstant rotationshastighet på 17 sekunder oavsett typ av glasruta.

5.2.2

•

Övrig analys av robotcell

Resurser från limstationer (krossad ruta, problem med grepp)

Ibland händer det att robotarmen krossar en ruta, detta sker när roboten inte kan hitta den
rätta positionen var den ska greppa glasrutan. Robotarmen fortsätter röra sig framåt för att
hitta ett läge, då den inte hittar detta läge fortsätter den att röra sig framåt vilket resulterar
i att rutan krossas.
Vidare kan robotarmen stå still ibland, dels för att vakuumpropparna är smutsiga och dels
för att glasrutorna har fel position i emballagen. Dessa störningar kräver resurser från
limstationerna i form av tid och arbetskraft då det är operatörerna för station 17&18 som
ansvarar för korrigeringen av dessa fel. Korrigeringen av dessa störningar sker genom att
dels beställa en ny glasruta från robotcellen vid krossad ruta, eller rengöra
vakuumpropparna med T-röd och rätta till glasrutorna i emballagen vid problem med
grepp.

Rev 22, 2018-12-19 A Al-Hamadany, S Salih

32 (52)

•

Kassationer
De krossade rutorna kasseras och placeras i en container som töms en gång i veckan.
Antalet varierar mellan 2–3 kassationer per vecka.
Även om robotarmen krossar glasrutan vid plock från karusell så kasseras glasrutan
inte förrän den gått ut från robotcellen. Detta eftersom robotarmen inte vet när den
krossat en glasruta. Vilket innebär att roboten limmar även de krossade glasrutorna.

•

Påfyllning av emballerade glasrutor

När karusellerna ska fyllas med nya emballerade rutor måste robotcellen stå still på grund
av att ljusridån som truckföraren bryter gäller för hela cellen.
5.2.3

•

Värdeflödesanalys

Robotcellens aktiviteter
En analys av robotcellens aktiviteter resulterade i identifieringen av en värdeskapande
aktivitet.

Figur 20: Värdeflödeskarta för robotcellen.
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5.2.4

Analys för icke-värdeskapande men nödvändiga aktiviteter

Tabellen nedan listar de icke-värdeskapande aktiviteterna och varför de med den nuvarande
utformningen är nödvändiga.
Tabell 7: Tabell på icke-värdeskapande aktiviteter. [Bilaga D]

Icke-värdeskapande aktiviteter

Nödvändigt för att

1) Operatör väljer typ 1 eller 2 och trycker på startknappen.

Informationsflödet
till robotcellen går
via operatörerna.

2) Karusell måste positioneras rätt.

Limma rätt ruta.

3) Robotarmen plockar glasrutan.

Kunna limma den.

4) Robotarmen placerar glasrutan på omgreppsbordet.

Emballage och
bristen på sensorer
för robotarmen
medför att
robotarmen inte kan
plocka rutan precist.

5) Robotarmen centreras och plockar glasrutan.

Rutan ska limmas
rätt.

6) Karusellen positioneras om, om rätt ruta ligger på baksidan.

Kunna limma nästa
ruta.

7) Robotarmen väntar på att restlimmet på limpistolen skärs av. Sekvensen i koden
medför denna
väntan.

8) Rutan positioneras under limpistolen.

Rutan ska limmas.

10) Rutan placeras på vändbordet.

Rutan ska ut från
cellen.

11) Vändbordet vrids 180 grader.

Operatören ska nå
rutan.
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5.2.5

Identifiering av leanslöserierna (muda)

Nedan listas leanslöserierna som identifierades i analysen samt anledningen till varför de
finns.
Tabell 8: Tabell på leanslöserier för robotcellen. [Bilaga D]

Slöseri
Överproduktion

Beskrivning
-

Anledning
-

Väntan

Vändbord väntar på
operatör. Robotarm
väntar på limpistol.

På grund av
robotcellens
förutsättningar.

Transport

Minimal transport
inom avgränsningen.

Lagerhyllan ligger
i närheten.

Överarbete
Lager

Rörelse
Defekta produkter

Lagerhylla för
emballerade
glasrutor.
Karusellerna i
robotcellen är också
ett lager.

Krossade rutor och
att operatör behöver
rätta till lim.

Lagerhyllan finns
för att
emballerade rutor
ska vara
åtkomliga för
truckföraren vid
behov.
Karusellerna finns
för att
robotarmen ska
ha en åtkomst till
glasrutorna.
På grund av
robotcellens
förutsättningar.

Outnyttjad kompetens Produktionsteknikern. Inte tillräckligt
med tid.
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5.2.6

Ishikawa-diagram för problemet ”robotcellen har för hög cykeltid”

Nedan visas resultatet av Ishikawa-diagrammet för robotcellens höga cykeltid. De 7M:en har
ersatts av mer relevanta huvudorsaker för detta problem. Syftet med diagrammet är att
åskådliggöra problemorsakerna som listats i tabell 7 och 8.

Figur 21: Ishikawa-diagram på problemorsaker till robotcellens höga cykeltid.

Rev 22, 2018-12-19 A Al-Hamadany, S Salih

36 (52)

5.2.7

Cykeltid för limning av glasrutor till hjullastarhytt typ 1

Diagram på cykeltider skapades för hjullastarhytt typ 1&2 för att få fram ett medelvärde på
cykeltiderna för respektive hyttyp. Notera att skalorna skiljer sig åt för figur 22 och figur 23.
•
•
•

Cykeltider för hjullastare 1&2 klockades, efter 13 mätningar noterades att nya
variationer av mätvärdena inte uppstod och mätningen avslutades där.
Mätningarna plottades i punktdiagram, ett diagram för varje aktivitet.
Ett gemensamt diagram för alla aktiviteter skapades med medelvärdet för respektive
aktivitet. Då tiderna alltid varierar och företaget inte hade några mätvärden för
aktiviteterna användes medelvärdet från egna mätningar som verklig aktivitetstid för
projektet.

Cykeltider Hjullastarhytt typ 1 Heltäckande dörruta
9

Cykeltid (minuter)

8,8

8,42 min

8,6
8,4

Medelvärde

8,2

Cykeltid

8
7,8
7,6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Provgrupp

Figur 22: Diagram på cykeltider för robotcellen vid endast limning av glasrutor till hjullastarhytt 1.
5.2.8

Cykeltid för limning av glasrutor till hjullastarhytt typ 2

Cykeltider Hjullastarhytt typ 2 Delad dörruta
10,4

Cykeltid (minuter)

10,2
10

9,53 min

9,8
9,6

Medelvärde

9,4

Cykeltid

9,2
9
8,8
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Provgrupp
Figur 23: Diagram på cykeltider för robotcellen vid endast limning av glasrutor till hjullastarhytt typ 2.
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5.3 Förbättringsförslag
Det presenterade förbättringsförslaget går ut på att ha två robotar med olika uppgifter istället
för en med samtliga uppgifter. Den ena roboten kommer att vara en hanteringsrobot som är
lokaliserad på nuvarande yta för ruttorg och den andra roboten kommer att vara en limrobot
som är lokaliserad i den existerande robotcellen. (Figur 24)

Limrobot

Hanteringsrobot

Figur 24: Förbättringsförslag med en hanteringsrobot på vänster sida och en limrobot på höger sida.

Det är tänkt att dessa två robotar ska arbeta i samspel och att aktiviteterna ska ske parallellt
med varandra. Hanteringsroboten kommer att enbart ansvara för att hantera samtliga glasrutor
till alla hyttfamiljer från att plocka rutorna från emballage till att leverera dem till limroboten.
Majoriteten av de icke-värdeskapande men nödvändiga aktiviteterna flyttas då från
limroboten till hanteringsroboten. På detta vis kan limroboten ansvara för aktiviteter som
enbart är relaterade till limningen. Genom informella samtal med operatörerna på
limstationerna framkom det att de saknar rutinbeskrivningar. Om robotcellen lyckas limma
alla rutor med en liten variation blir flödet ut från limrobotcellen jämnare och mer
förutsägbar. När flödet ut från limrobotcellen väl blivit jämnt kan operatörerna förvänta sig
rutor efter x antal minuter och kan därför planera sitt arbete utifrån flödet ut från
limrobotcellen. Detta ger de en bra förutsättning för att arbeta standardiserat då aktiviteterna
minskas för operatörerna men även eftersom limrobotcellen nu är mer förutsägbar. Vilket i sin
tur leder till att monteringsflödet kan jämnas ut.
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5.3.1

Layout för föreslagna robotceller

I figur 25 illustreras layouten för det föreslagna förbättringsförslaget. En förklarande text om
de olika komponenterna i layouten visas efter figur 25, de problemen som layouten löser
kommer även att lyftas fram.

1

6

3
5

4
8

2

7

Figur 25: Layout på förbättringsförslaget. 1) Vändbord för plock, 2) vändbord för limmad glasruta, 3)
limpistol, 4) dörr, 5) limrobot, 6) hanteringsrobot, 7) lagerhyllor och cellgräns, 8) dörr.
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Layout för limrobotcell
För att hanteringsroboten ska kunna leverera glasrutor till limroboten har det existerande
omgreppsbordet ersatts av två vändbord (figur 25, ruta 1). Dessa vändbord är placerade över
varandra i den delade cellgränsen mellan de två robotcellerna och har plats för totalt 4
glasrutor.
Vändbordet som operatörerna på limstationerna hämtar limmade glasrutor ifrån har
kompletterats med vakuumproppar för att möjliggöra en lägre rotationstid än nulägets tid på
17 sekunder.
Vändbordet har plats med den största glasrutan och befinner sig på samma plats som det
existerande vändbordet i nuläget (figur 25, ruta 2). Detta för att minimera sträckan för
operatörerna.
Limpistolen har positionerats mellan vändborden för plock av glasruta och vändbord för
avlämning av limmad glasruta. Detta för att minska på tiden som limroboten behöver för att
positionera sig inför de olika aktiviteterna. (Se figur 25, ruta 3)
Eftersom limpistolen har flyttats finns det nu plats för en dörr som kan placeras så nära
limstationerna som möjligt. Detta för att minska sträckan för operatörerna om de behöver gå
in i cellen för att åtgärda ett problem. (Se figur 25, ruta 4)
Limroboten är förhöjd och placerad så den når alla vändbord och limpistolen. (Se figur 25,
ruta 5)
Karusellerna som finns i nuläget har tagits bort och den fria ytan kan istället användas till
annat.
Layout för hanteringsrobotcell
Ruttorget som finns i nuläget tas bort och ytan används istället till en hanteringsrobot (se figur
25, ruta 6). Gränserna för denna robotcell består av lagerhyllor och galler, på utsidan av
lagerhyllorna är ljusridåer placerade (se figur 25, ruta 7). En dörr är även placerad så nära
operatörerna som möjligt för att ha en tillgång till hanteringsroboten ifall problem uppstår (se
figur 25, ruta 8).
Lagerhyllorna består av totalt 36 pallplatser som har plats för de största rutorna. Pallplatserna
är även överdimensionerade för att få plats för framtida glasrutor som eventuellt kan vara
större.
Hanteringsroboten är fastmonterad på en förhöjd vagn som förflyttas på en räls för att kunna
nå till alla glasrutor. Denna vagn har en motvikt som kompenserar för momentet som
robotarmen har vid plock av glasrutor. För att motvikten inte ska begränsa hastigheten på
vagnen har två stödhjul svetsats ihop med vagnen längs färdriktningen. (Se figur 26)
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3

1

4

2

Figur 26: Räls och vagn för hanteringsroboten. 1) Vagn, 2) räls, 3) motvikt, 4) stödhjul.
5.3.2

Aktivitetskarta för förbättringsförslag

Nedan visas en aktivitetskarta för aktiviteterna som det presenterade förbättringsförslaget
medför. Limrobotens aktiviteter har minskats från 7 aktiviteter till 4 aktiviteter. Vidare
behöver inte limroboten vänta på att restlimmet ska skäras av den uppvärmda ståltråden då
detta görs parallellt med att limroboten plockar glasrutan.

Figur 27: Aktivitetssekvens för limrobot och hanteringsrobot. Aktiviteterna för hanteringsroboten
illustreras med orangea färger och aktiviteter för limroboten illustreras med svarta färger.
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5.3.3

Samspel mellan lim- och hanteringsrobot

Hanteringsroboten börjar med att fylla de två vändborden med 4 glasrutor innan den första
cykelstarten för dagen. Därefter börjar limroboten med att plocka den första glasrutan från
vändbordet och hanteringsroboten plockar nästa glasruta från lagerhyllan. (Figur 28)

Figur 28: Limroboten (höger) plockar första rutan och hanteringsroboten (vänster) plockar nästa ruta.

Limroboten positionerar glasrutan under limpistolen och påbörjar limningen. Under denna tid
roterar vändbordet 180 grader så att hanteringsroboten kan placera nästa glasruta på den
tomma platsen. (Figur 29)

Hanteringsrobot
Limrobot

Figur 29: Limrobot limmar ruta medan hanteringsrobot fyller den tomma platsen på vändbordet.
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Efter limning lämnar limroboten glasrutan på vändbordet för avlämning, samtidigt som
hanteringsroboten plockar nästa ruta. (Figur 30)

Figur 30: Limrobot (nedan) lämnar ruta, hanteringsrobot (ovan) plockar ruta.

Vändbordet roterar så operatörerna kan nå den limmade glasrutan och limroboten plockar
nästa glasruta som ska limmas. Hanteringsroboten står redo med nästa glasruta i väntan på en
ledig plats på vändbordet (figur 31). Därefter repeteras aktiviteterna i samma sekvens.

2

1

Figur 31: Vändbord roterar med färdiglimmad glasruta (1), limrobot plockar nästa ruta och
hanteringsrobot har plockat nästa ruta som ska lämnas på vändbord (2).
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Då limroboten limmar glasrutor till samtliga produktvarianter kommer emballerade glasrutor
att behöva fyllas på mer ofta. Detta betyder att det finns en risk att limroboten inte har
glasrutor att limma om hanteringsroboten står still vid påfyllning av emballerade rutor. För att
undvika detta scenario har varje pallplats en egen ljusridå. Med ljusridåer för varje pallplats
kan emballerade rutor fyllas på medan hanteringsroboten arbetar då den vet vilken ljusridå
som brutits.
Ljusridå

Figur 32: Ljusridå för pallplats.

Aktiviteterna för truckföraren har även minskats. Truckföraren behöver inte gå av trucken då
det inte finns en avspärrning för ljusridåerna. Vidare föreslås att truckföraren ska kunna ge
klartecken till hanteringsroboten genom sin dator istället för att gå av trucken och trycka på
startknappen som i nuläget. Med dessa förutsättningar uppskattas det att truckföraren hinner
fylla på lagerhyllan med emballerade glasrutor innan hanteringsroboten behöver samma typ
av glasruta igen.
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5.3.4

Förbättringsförslag på problem i nuläget

Nedan presenteras lösningar på problem i nuläget som det föreslagna förbättringsförslaget
medför. Även ytterligare förbättringsförslag presenteras på andra problem inom
avgränsningen som det presenterade förbättringsförslaget inte innefattar.
Tabell 9: Sammanfattning av presenterade lösningar till problem i nuläget.

Problem

Lösning

Lägre takttid för monteringsflödet än
cykeltiden för robotcellen.

Med presenterat lösningsförslag uppskattas
cykeltiden att minska till < 7 min (typ 1) och
7,6 min (typ 2)

Begränsad produktvariation i robotcellen.

Större vändbord samt fler pallplatser.

Minskning av tunga repetitiva lyft för
operatörerna.

Helautomatiserad limning av glasrutor samt
en mer praktisk lyftanordning.

Defekta glasrutor med avseende på krossade
rutor och kvalitet av limsträng.

Ny konstruktion av emballage. Fler sensorer
på hanteringsroboten så den krossar mindre
antal rutor och vet när den krossat en ruta.
En omkonstruktion av vakuumpropparna för
limpistolen.

Monteringsflödet varierar på grund av
robotcellens förutsättningar.

Digitaliserat informationsflöde. RFID
(Radio-frequency identification) signaler på
hyttvagnar.

Varje lösning i tabellen ovan beskrivs i en mer detaljerad text nedan.
5.3.5

Lägre takttid för monteringsflödet än cykeltiden för robotcellen.

Med presenterat förbättringsförslag uppskattas cykeltiden för limroboten att minska till < 7
min (typ 1) och 7,6 min (typ 2).
Den uppskattade cykeltiden inkluderar vissa säkerhetsfaktorer som höjer cykeltiden, däremot
bedömer projektutförarna och produktionsteknikern att cykeltiden kommer att minskas
ytterligare på grund av:
•

Tiden för första aktiviteten i nuläget som inkluderar plock av glasruta från emballage
har inkluderats i den uppskattade cykeltiden. Däremot kommer denna aktivitet att
ersättas med plock av glasruta från vändbord. Uppskattningen är därför att detta
kommer ta mindre tid då robotarmen vet den exakta positionen av glasrutan.
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•

Tiden det tar för limroboten att positionera glasrutan under limpistolen i nuläget har
även inkluderats i den uppskattade cykeltiden. Däremot kommer tiden för denna
aktivitet förmodligen att minska eftersom limpistolen har omplacerats närmare
vändbord för plock. Dessutom behöver inte limroboten vänta på att restlimmet ska
skäras då det sker parallellt med att limroboten plockar glasrutan från vändbordet.

•

Tiden det tar för limroboten att placera färdiglimmad glasruta på vändbordet i nuläget
har inkluderats i den uppskattade cykeltiden. Då limpistolen även omplacerats
närmare vändbordet för limmad glasruta uppskattas också denna tid att minska.

•

Tiden det tar för vändbordet att rotera 180 grader i nuläget har inkluderats i den
uppskattade cykeltiden. Med hjälp av vakuumproppar på vändbordet kan
rotationstiden minskas. Om denna tid halveras kan ytterligare 51–59 sekunder
elimineras från cykeltiden.

5.3.6

Möjlighet för ökad produktvariation i robotcellen.

I nuläget är produktvariationen i robotcellen begränsad pga. två faktorer:
•

Vändbordet har inte plats för den största glasrutan.

•

Finns inte tillräckligt med pallplatser i robotcellen för samtliga glasrutor.

Med ett större vändbord kan de största glasrutorna hanteras av robotcellen. Lagerhyllor finns
hos hanteringsroboten för att få plats med glasrutor till samtliga produktvariationer.
5.3.7

Minskning av tunga repetitiva lyft för operatörerna.

Då samtliga glasrutor limmas av robotcellen minskas den fysiska belastningen på
operatörerna. Däremot kvarstår repetitiva lyft från vändbord till montering av glasruta på hytt.
En lösning till detta är en lyftanordning som är mer flexibel än nuläget. Alltså ska den ha mer
än 3 leder, dessutom kommer den enbart användas för ett syfte. Detta möjliggör för en
lyftanordning som kan anpassas ytterligare för sitt syfte och en mer optimal placering av
lyftanordningen kan väljas. Med en mer flexibel lyftanordning som placerats på en optimal
position ökar förutsättningarna för operatörerna att arbeta smidigare med anordningen. När en
limsträng behöver rättas till på en glasruta från robotcellen håller en operatör glasrutan medan
en annan rättar till limmet. Detta moment kan delvis elimineras om anordningen kan hålla en
och samma position på glasrutan när operatören släpper den. Då kan operatören släppa rutan
och gå runt den för att rätta limmet vilket medför att operatörer klarar momentet utan
ytterligare en operatör.
5.3.8

•

Defekta glasrutor med avseende på krossade rutor och kvalitet av limsträng.

Robotarmen krossar glasruta på grund av problem med avläsningen av positionen för
glasrutan i emballaget. (Med presenterat förbättringsförslag överförs detta problem
till hanteringsroboten istället).
- En mer stabil konstruktion av emballage. Ett alternativ är att byta emballage
till de mer stabila vid mellanlagret. Alltså när glasrutorna levererats från Kina
till mellanlagret byter man emballage innan det skickas vidare till VCE.
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- Ett annat alternativ är att montera en eller flera sensorer på hanteringsroboten
utöver ultraljudssensorn som används i nuläget. Projektutförarna tror att
hanteringsroboten kommer arbeta tillräckligt snabbt för att se till att 4 platser
på vändbordet alltid har glasrutor. Detta möjliggör för hanteringsroboten att ta
lite längre tid på sig för att säkerställa att den kan plocka glasrutan.
•

Krossade glasrutor kasseras inte förrän den gått genom alla aktiviteter i robotcellen.
- Med hjälp av sensor(er) kan hanteringsroboten veta när den krossat en glasruta
och lämnar den i kassationscontainern istället för att leverera den till
limroboten.

•

Limpistolens munstycke stöter mot en av vakuumpropparna på robotarmen vilket
vibrerar rutan tillräckligt för att påverka skarven.
- En omkonstruktion av vakuumpropparna för limpistolen med hänsyn till alla
glasrutor från den minsta till den största rutan. Detta ökar förutsättningarna för
limroboten att få bättre grepp om glasrutan utan att påverka limsträngen
negativt.

5.3.9

•

Monteringsflödet varierar på grund av robotcellens förutsättningar.

Informationsflödet till robotcellen går via operatörerna.
- Informationsflödet sker digitalt, dagens/veckans körning matas in i mjukvaran
för robotcellerna istället. Detta möjliggör för lim- och hanteringsroboten att
veta vilken hytt som står på tur i monteringsflödet. RFID signaler på
hyttvagnar ser till att robotcellerna vet exakta positioner för varje hytt. Detta
ger en förutsättning för robotcellerna att planera sina aktiviteter och leverera
den första limmade glasrutan när hytten ska ha den.

•

Rengöra vakuumpropparna för limroboten och hanteringsroboten.
- Denna aktivitet kvarstår då den kan vara nödvändig. Hanteringsroboten ska ha
en förinställd position för rengöring av vakuumproppar, där vagnen åker
närmare dörren och robotarmen sträcker sig ner så operatörer kan nå.
Limrobotens vakuumproppar kommer däremot att rengöras som vanligt då
inga större ändringar skett.
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6 Diskussion
6.1 Värdering av resultat
Med det presenterade förbättringsförslaget kommer vändbordet att förskjutas i sidled då
vändbordet är större än i nuläget. Detta kommer att möjliggöra för den största glasrutan att få
plats på vändbordet vilket var en av anledningarna som begränsade robotcellen från att
hantera alla typer av rutor. En annan anledning var att det inte fanns tillräckligt med plats för
alla rutor, med den nya layouten kommer det finnas plats tillgänglig för alla typer av rutor
med 36 pallplatser. Pallplatserna som finns i den nya robotcellen är dimensionerade så att alla
typer av rutor kan placeras där, dessa inkluderar framtida produktvarianter. Med detta sagt
kommer robotcellen att kunna hantera alla typer av glasrutor till samtliga hytter.
Informationsflödet kommer även att digitaliseras och därmed slipper operatörerna trycka på
startknappen inför varje hytt vilket medför att robotens verkliga kapacitet kommer att
utnyttjas ytterligare. Med det menas att lim- och hanteringsroboten inte kommer att stå still i
väntan på att rätt order ska matas in, med hjälp av RFID vet även robotarna positionerna för
respektive hytt. Vidare kommer roboten inte att behöva stå still vid påfyllning av emballerade
glasrutor detta p.g.a. att varje pallplats har sin ljusridå, truckföraren kommer inte heller
behöva gå av trucken och aktivitetssekvensen kommer därmed även att minskas. Sist men inte
minst kommer sex av de icke- värdeskapande aktiviteterna att elimineras för limroboten och
därmed uppnås ett jämnare flöde med en minskad cykeltid.
Fördelar:
•

Större vändbord så att största rutan kan limmas av limroboten.

•

Ökningen av antalet pallplatser leder till att fler glasrutor till alla typer av hytter får
plats.

•

Varje fack har plats för det största emballaget.

•

Helautomatiserad hantering och limning av alla typer av glasrutor till alla
hyttfamiljer. För att möta framtida produktvariation och minska belastningen för
operatörerna i limstationerna.

•

Robotens verkliga kapacitet kommer att utnyttjas ytterligare.

•

Robotcellen kommer inte att behöva stå still vid påfyllning av rutor.

•

Truckföraren som fyller på med emballerade rutor kommer att ha en mindre variation
av aktiviteter.

•

Minskat antal icke- värdeskapande aktiviteter för limrobot.

•

Minskad cykeltid för limrobot.

•

Effektivare och jämnare flöde av limmade glasrutor.
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Detta förbättringsförslag har även sina nackdelar där en av dem är att ruttorget som ligger vid
den nuvarande cellen som används för att prima glasrutorna kommer att tas bort, det kan lösas
genom att hitta en annan yta eller att rutorna ska levereras primade från leverantör.
Truckföraren kommer att ha fler pallar att mata in. Eftersom roboten kommer att limma alla
typer av rutor kommer detta resultera i att limåtgången kommer att öka för robotcellen och då
behöver man byta limtunnor mer ofta jämfört med nuläget. En till nackdel blir att endast en
glasruta kan limmas åt gången jämfört med nuläget då flera operatörer kan limma olika rutor
parallellt. Nackdelar:
•

Hanteringsytan där man primar rutorna tas bort.

•

Truckföraren har fler pallar att mata in.

•

Limåtgången ökar för robotcellen vilket betyder att tunnorna ska bytas mer ofta.

•

En ruta kan limmas åt gången.

I uppdraget har även ergonomiaspekterna tagits hänsyn till därför har dessa aspekter bakats in
i förbättringsförslaget, med en extra robot leder detta till mindre belastning för operatörerna,
mindre sträcka att gå och även mindre lyft. Tunga lyft kommer att återstå men med rätt
investering kan detta lösas med. Ett till problem var emballage och positioneringsfel på
rutorna som uppstår på grund av att företaget får sina rutor levererade från Kina på fartyg med
en leveranstid på 8 veckor till en underleverantör som agerar som mellanlager åt VCE. Med
tanke på att mellanlagret ligger 3–4 km bort från anläggningen kan ett alternativ till
emballageproblemet vara att byta emballage till egna emballage som konstruerats för
användning under en längre period. Dessa emballage kan levereras fram och tillbaka mellan
VCE och mellanlagret för påfyllning. Därmed minskas risken med den långa
transportsträckans påverkan på rutornas positionering vilket eventuellt skulle kunna resultera i
att robotarmen inte behöver ett omgreppsbord och att antalet kassationer minskar.
Ska man avväga det presenterade förbättringsförslaget från examensarbetet och kommer fram
till att företaget inte är i behov av en extra robot kan denna lösning med emballage tillämpas
och en extra karusell byggas. Detta förslag går ut på att bygga en tredje karusell i den
nuvarande robotcellen, förslaget genererar en ökning av antal rutor som kan hanteras av
roboten då även höjden av karusellerna höjs. Med ett större vändbord kan robotcellen hantera
alla typer av rutor. Fördelar:
•
•
•
•

Inget behov av en extra robot.
Ökat antal rutor inne i robotcellen.
Hantering av alla typer av rutor om vändbordet blir större.
Ytan för ruttorget frigörs och kan utnyttjas till nya syften.

Med detta förbättringsförslag verkar goda möjligheter finnas att cykeltiden inte kommer att
minska mer än det föreslagna förbättringsförslaget, då de icke-värdeskapande aktiviteterna
kommer att kvarstå, truckföraren kommer att ha en ökad aktivitetssekvens, hela robotcellen
behöver stå still vid påfyllning av emballerade glasrutor.
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Nackdelar:
•
•
•
•

Cykeltiden kommer inte att minskas.
Icke-värdeskapande aktiviteter kommer att kvarstå.
Ökad aktivitetssekvens för truckföraren.
Robotcellen står still vid påfyllning av emballerade rutor.

Station 17 och 18 är i dagsläget flexibla och saknar rutinbeskrivningar. Projektutförarna har
observerat att när station 17 ska prima hytter så spenderar operatören 2,5 minuter bara på att
prima hytten, det medför ett tidsslöseri av den totala takttiden.
Med en rutinbeskrivning kan operatören spara på dessa 2,5 genom att trycka på startknappen
för roboten innan man sätter igång med primern. Implementeras standardiserat arbetssätt för
dessa stationer kan alltså denna leda till underlättande arbetssätt för operatörerna, sparande på
takttiden och även ett bättre kontinuerligt flöde som är mer standardiserat med mindre
störningar. Här kan det även vara bra om operatörerna kan vara med och medverka en del i
denna rutinbeskrivning, då känner de att företaget tar hänsyn till deras åsikter vilket i sin tur
ökar motivationen för dem.
En till observation var att station 17 och 18 ligger efter i produktionen och inte hinner med
takttiden när lastare typ 2 kommer efter varandra, operatörerna får även stress av det. Detta
problem beror en del på rutinbeskrivningen men också på att roboten har längre cykeltid på
denna typ.
Förbättringsförslagen måste ske parallellt med att företaget är villigt att lägga mer resurser
och investeringar på just dessa två stationer. Dessa resurser ska vara i form av maskiner,
material och även personal. En investering i form av personal skulle innebära en anställning
av en extra produktionstekniker som hjälper till dagens produktionstekniker och därmed
underlätta arbetsuppgifterna för denna. I dagsläget har produktionsteknikern hand om hela
monteringslinan och även robotcellen och det anses vara en överbelastning för
produktionsteknikern. Denna anledning ligger i grund till varför robotcellen inte har
utvecklats mjukvarumässigt eller varför förbättringsförslag inte har projekterats av företaget,
för att just att produktionsteknikern har fokuserat endast på monteringslinan.
6.2 Fortsatt arbete
Då projektets fokus har varit inom avgränsningen finns det områden som inte undersökt men
skulle vara intressanta att undersöka och följa upp för fortsatt arbete. Dessa inkluderar enligt
projektutförarna:
•
•
•
•
•

Ta reda på hur lång tid det tar för en automatiserad limning av glasrutor till de andra
hyttyperna.
Undersöka hur snabbt hanteringsroboten behöver arbeta i förhållande till limroboten
för att tillfredsställa behovet av glasrutor för limroboten.
Undersöka hur kasserade glasrutor från robotcellerna påverkar monteringsflödet.
Utvecklingsmöjligheter för att effektivisera den enda värdeskapande aktiviteten
limning, med avseende på cykeltid.
Möjligheter för att automatisera rengöringen av vakuumproppar för robot.
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7 Slutsatser
Utifrån frågeställningen och presenterat förbättringsförslag kan dessa slutsatser dras:
•

Med en hanteringsrobot och en limrobot uppskattas cykeltiden för limroboten att
minska till < 7 min (typ 1) och 7,6 min (typ 2).

•

Om rotationstiden för vändbord till färdiglimmad glasruta halveras kan cykeltiden
minskas med cirka 1 minut.

•

Ett digitaliserat informationsflöde kompletterat med RFID signaler ökar
förutsättningarna för limroboten att leverera den första färdiglimmade glasrutan när
den behövs.

•

Med ljusridåer för varje pallplats kan emballerade glasrutor fyllas på utan stopp i
flödet.

•

Robotarnas aktiviteter inkluderar endast en värdeskapande aktivitet vilket är limning.
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Bilaga A

Bilaga A: Glasrutor till nuvarande och framtida produktvarianter

Grönmarkerade rutor är glasrutor som ska ersättas av framtida glasrutor.

Gulmarkerade rutor är glasrutor som limmas av robotcellen i nuläget.

Bilaga A

Bilaga B

Bilaga B: Cykeltider för aktiviteter, Lastare 1
Aktivitet 1 Lastare 1
40
Medelvärde per glasruta
35

Medelvärde aktivitet 1
Provgrupp 1

30

25

Provgrupp 2

24,2 s

Provgrupp 3
Provgrupp 4
Provgrupp 5

20

Provgrupp 6
Provgrupp 7

15

Provgrupp 8
provgrupp9

10

provgrupp10
5

provgrupp 11
provgrupp12

0

provgrupp13
Skjutruta Heltäckande
dörruta

Bakruta

Framruta
(mittdel)

Framruta
(sidodel)

Framruta
(sidodel)

Aktivitet 2 Lastare 1
14
Medelvärde per glasruta
Medelvärde aktivitet 2

12

Provgrupp 1
10

9,4 s

Provgrupp 2
Provgrupp 3
Provgrupp 4

8

Provgrupp 5
Provgrupp 6

6

Provgrupp 7
Provgrupp 8

4

provgrupp 9
provgrupp10

2

provgrupp 11
provgrupp12

0
Skjutruta Heltäckande
dörruta

Bakruta

Framruta
(mittdel)

Framruta
(sidodel)

Framruta
(sidodel)

provgrupp13

Bilaga B

Aktivitet 3 Lastare 1
18
Medelvärde per glasruta
16
14

Medelvärde aktivitet 3
Provgrupp 1

14,7 s

Provgrupp 2

12

Provgrupp 3
Provgrupp 4

10

Provgrupp 5
Provgrupp 6

8

Provgrupp 7
6

Provgrupp 8
provgrupp9

4

provgrupp10
2

provgrupp11
provgrupp12

0
Skjutruta Heltäckande
dörruta

Bakruta

Framruta
(mittdel)

Framruta
(sidodel)

Framruta
(sidodel)

provgrupp13

Aktivitet 4 Lastare 1
30
Medelvärde per glasruta
Medelvärde aktivitet 4
25

20

Provgrupp 1
Provgrupp 2

22,5 s

Provgrupp 3
Provgrupp 4
Provgrupp 5

15

Provgrupp 6
Provgrupp 7
10

Provgrupp 8
provgrupp9
provgrupp10

5

provgrupp11
provgrupp12

0
Skjutruta Heltäckande
dörruta

Bakruta

Framruta
(mittdel)

Framruta
(sidodel)

Framruta
(sidodel)

provgrupp13

Bilaga B

Aktivitet 5 Lastare 1
25
Medelvärde per glasruta
Medelvärde aktivitet 5
Provgrupp 1

20

Provgrupp 2
Provgrupp 3
15

Provgrupp 4
Provgrupp 5

10,7 s

Provgrupp 6

10

Provgrupp 7
Provgrupp 8
provgrupp9

5

provgrupp10
provgrupp11
provgrupp12

0
Skjutruta

Heltäckande
dörruta

Bakruta

Framruta
(mittdel)

Framruta
(sidodel)

Framruta
(sidodel)

provgrupp13

Bilaga C

Bilaga C: Cykeltider för aktiviteter, Lastare 2

Aktivitet 1 Lastare 2
35
Medelvärde per glasruta
Medelvärde Aktivitet 1

30

Provgrupp 1

Tid (Sekunder)

25

24,0 s

Provgrupp 2
Provgrupp 3

20

Provgrupp 4
Provgrupp 5

15

Provgrupp 6
Provgrupp 7

10

Provgrupp 8
Provgrupp 9

5

Provgrupp 10
Provgrupp 11

0
Skjutruta Skjutruta Nedre
dörr
sidoruta

Bakruta Framtuta Sidoruta

Sidoruta

Ruta

Provgrupp 12
Provgrupp 13

Aktivitet 2 Lastare 2
18
Medelvärde per glasruta
16

Medelvärde aktivitet 2
Provgrupp 1

14

Provgrupp 2

Tid (Sekunder)

12

Provgrupp 3

10,1 s
10

Provgrupp 4
Provgrupp 5

8

Provgrupp 6
6

Provgrupp 7

4

Provgrupp 8
Provgrupp 9

2

Provgrupp 10
Provgrupp 11

0
Skjutruta Skjutruta Nedre
dörr
sidoruta

Bakruta Framtuta Sidoruta Sidoruta

Ruta

Provgrupp 12
Provgrupp 13
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Aktivitet 3 Lastare 2
30
Medelvärde per glasruta
Medelvärde aktivitet 3

25

Provgrupp 1
Provgrupp 2

Tid (Sekunder)

20

Provgrupp 3

14,9 s
15

Provgrupp 4
Provgrupp 5
Provgrupp 6

10

Provgrupp 7
Provgrupp 8

5

Provgrupp 9
Provgrupp 10
Provgrupp 11

0
Skjutruta Skjutruta Nedre
dörr
sidoruta

Bakruta

Framtuta Sidoruta

Sidoruta

Provgrupp 12
Provgrupp 13

Ruta

Aktivitet 4 Lastare 2
30
Medelvärde per glasruta
Medelvärde aktivitet 4

25

Provgrupp 1

Tid (Sekunder)

20

Provgrupp 2

19,4 s

Provgrupp 3
Provgrupp 4

15

Provgrupp 5
Provgrupp 6

10

Provgrupp 7
Provgrupp 8

5

Provgrupp 9
Provgrupp 10
Provgrupp 11

0
Skjutruta Skjutruta
dörr

Nedre
sidoruta

Bakruta

Ruta

Framtuta Sidoruta

Sidoruta

Provgrupp 12
Provgrupp 13
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Aktivitet 5 Lastare 2
14
Medelvärde per glasruta
Medelvärde aktivitet 5

12

Provgrupp 1

10,4 s
Tid (Sekunder)

10

Provgrupp 2
Provgrupp 3

8

Provgrupp 4
Provgrupp 5

6

Provgrupp 6
Provgrupp 7

4

Provgrupp 8
Provgrupp 9

2

Provgrupp 10
0

Provgrupp 11
Skjutruta Skjutruta
dörr

Nedre
sidoruta

Bakruta

Ruta

Framtuta Sidoruta

Sidoruta

Provgrupp 12
Provgrupp 13
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Bilaga D: Rotorsaksanalyser (5-Varför)
Leanslöserier (7+1 slöserier)
Väntan:
•
•
•
•

Varför väntar operatörerna på vändbordet?
- För att vändbordet inte levererar glasrutan i tid.
Varför levererar inte vändbordet glasrutan i tid?
- För att robotarmen inte levererar glasrutan i tid.
Varför levererar inte robotarmen glasrutan i tid?
- För att den utför många icke-värdeskapande men nödvändiga aktiviteter.
Varför utför roboten många icke-värdeskapande men nödvändiga aktiviteter?
- På grund av förutsättningarna som robotcellen har idag.

Transport:
•
•

Varför transporteras emballerade glasrutor till robotcellen?
- För att robotcellen ska ha tillgång till glasrutor för limning.
Varför ska robotcellen ha tillgång till glasrutor för limning?
- För att kunna limma de.

Defekta produkter:
•

Varför rättar operatörerna till limmet?
- På grund av extra lim på kanten.
• Varför finns det extra lim på kanten?
- För att en extra limsträng kan följa med ibland.
• Varför kan en extra limsträng följa med ibland?
- På grund av att koden för robotarmen säger att limsträngen ska avsluta på
utsida istället för insida.
Defekta produkter:
•
•
•

Varför krossar robotcellen glasrutor?
- På grund av fel vid avläsning av glasruta.
Varför sker det fel vid avläsning av glasruta?
- På grund av att robotarmen inte hittar rätt läge.
Varför hittar inte robotarmen rätt läge?
- På grund av brist på sensorer och variation av positionering av glasrutor i
emballage.

Lager:
•

Varför har robotcellen lager?
- För att robotarmen snabbt ska ha tillgång till glasrutor.
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Outnyttjad kompetens:
•
•

Varför har produktionsteknikerns kompetens inte utnyttjats?
- På grund av brist på tid för förbättringsarbeten.
Varför har produktionsteknikern brist på tid för förbättringsarbeten?
- För att hans tid spenderas på att ”släcka bränder” i monteringsflödet.

Icke-värdeskapande men nödvändiga aktiviteter
5 varför, aktivitet 1:
•
•
•
•

Varför väljer operatör typ 1 eller 2?
- För att robotcellen inte vet vilken typ som ska monteras.
Varför vet robotcellen inte vilken typ som ska monteras?
- För att informationsflödet till robotcellen går via operatören.
Varför går informationsflödet till robotcellen via operatören?
- För att informationsflödet är designat på så vis.
Varför är informationsflödet designat på så vis?
- Mjukvaran för robotcellen är inte programmerad för det

5 varför, aktivitet 2:
•
•

Varför måste karusellen positioneras rätt?
- För att roboten ska nå rätt ruta.
Varför måste roboten nå rätt ruta?
- För att limma rätt ruta.

5 varför, aktivitet 3:
•

Varför plockar robotarmen glasrutan?
- För att limma den.

5 varför, aktivitet 4:
•
•
•
•

Varför placeras glasrutan på omgreppsbord?
- För att robotarmen måste positionera om greppet.
Varför måste robotarmen positionera om greppet?
- För att den inte vet var den håller i rutan.
Varför vet den inte var den håller i rutan?
- För att glasrutornas position varierar.
Varför är glasrutornas position varierande?
- För att emballage tillåter ändring av position längs transportfärden.

5 varför, aktivitet 5:
•
•

Varför centreras robotarmen och plockar glasrutan?
- För att veta var den håller i rutan.
Varför måste den veta var den håller i rutan?
- För att den ska kunna limma rutan rätt.
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5 varför, aktivitet 6:
•
•

Varför ompositioneras karusell om nästa ruta ligger på baksida?
- För att robotarm ska nå nästa ruta.
Varför ska robotarm nå nästa ruta?
- För att limma nästa ruta.

5 varför, aktivitet 7:
•
•

Varför väntar robotarm på karusell?
- För att den inte har tillräckligt med plats när karusell roterar.
Varför har den inte tillräckligt med plats när karusell roterar?
- Karusellen är för nära robotarmen. (Robotarmen är för nära cellen?)

5 varför, aktivitet 8:
•

Varför positioneras rutan under limpistol?
- För att rutan ska limmas.

5 varför, aktivitet 10:
•

Varför placeras rutan på vändbord?
- För att rutan ska ut från cellen.

5 varför, aktivitet 11:
•

Varför vrids vändbordet 180 grader?
- För att operatörer ska nå rutan.

