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Sammanfattning
Examensarbetet genomfördes åt företaget Corus Byggsystem AB. Ett företag placerat i
Halmstad som tillverkar profilplåt och lättbalk till tak och fasader. Företaget erbjuder även
god rådgivning och skapar optimala lösningar för kunden.
I företagets produktion finns det en maskin som pressar specialbalkar. Denna arbetsplats är
varken produktionseffektiv eller ergonomiskt riktig då materialet och balkarna lyftes
manuellt, i vissa fall även över huvudet. På tunga arbetsplatser är det oerhört viktigt att se
över ergonomin, både för att förbättra säkerheten och för att öka produktionsvolymen. Fokus
lades därför vid att förbättra arbetsplatsen ergonomiskt för att resultera i ett säkert och
produktionseffektivt resultat.
Som metod har tre olika varianter använts. Främst Ullmans metod The Mechanical Design
Process och Fredy Olssons Primär- och Principkonstruktion. Även SVID’s Designprocess
har funnits väl till pass.

Nyckelord: Tillverkning, Ergonomi, Förbättring

Abstract
This thesis work has been conducted for Corus Byggsystem AB. The company is located in
Halmstad and manufactures profile claddings and purlins from sheet metal. The company
also offers the customers professional advice and creates optimal solutions.
In the production there is a press brake that manufactures purlins. This work station has
neither efficient production or is ergonomically correct. The material and purlins are lifted
manually by the workers and in some cases over the head. For heavy work, it is extremely
important to apply an ergonomic approach, both to improve security for the workers and to
increase the manufacturing volume. The focus was therefore on how to improve the
workplace ergonomically to result in a safe workplace with efficient manufacturing results.
The method that was mainly used in this project was David G. Ullmans The Mechanical
Design Process and Fredy Olssons Primärkonstruktion and Principkonstruktion. Also SVID’s
Design Process has been used as support.
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1 Inledning
I den här rapporten visas ett examensarbete på 15 högskolepoäng på
Magisterutbildningen i Maskinteknik vid Örebro Universitet i samarbete med
Högskolan i Halmstad och Högskolan i Skövde. Projektet har gett möjlighet att
tillämpa de kunskaper som erhållits under den treåriga utbildningen på
kandidatnivå i Maskinteknik samt vidareutbildningen på Magisternivå. Arbetet
har utförts åt företaget Corus Byggsystem AB i Halmstad. Hädanefter kan enbart
Corus eller Företaget komma att nämnas, vilket syftar till Corus Byggsystem AB.
1.1 Corus Byggsystem AB
Corus Byggsystem AB har ett av Nordens starkaste byggsystem och är placerade i
Sverige, Danmark, Norge och Lettland. Deras produktion består i huvudsak av
profilering av tunnplåt till tak och väggar. Corus Byggsystem AB är en del av
Corus Building Systems Nordic som i sin tur är en av Nordens största leverantörer
av byggkomponenter och lösningar i metall.
Företaget startades 1990 i Getinge av Erik Olsson med familj. Företagets namn
var då Erik Olsson och söner AB. Till en början inriktade sig företaget på att köpa
och sälja plåt men startade sin egen produktion några år senare då företaget
flyttade till Kvibille. Vid årsskiftet 1994/1995 skedde flytten till nuvarande lokaler
i Halmstad. År 2002 såldes familjeföretaget till Coruskoncernen. Tidigare var
företaget inriktat mot lantbruk och privata kunder, men numera arbetar Corus
främst med projekt och återförsäljare.
1.2 Projektbeskrivning
I produktionen på företaget finns en så kallad kantpress för tillverkning av
specialbalk. Maskinen kan komma att kallas för LVD:n eftersom LVD är
företagsnamnet på leverantören av maskinen och det är själva tilltalsnamnet på
Corus. Produktgruppen förväntas, enligt Corus, öka kraftigt under 2010 vilket gav
en öppning för examensarbetet. Uppgiften gick ut på att analysera arbetsplatsen
vid kantpressen ur ett ergonomiskt perspektiv för att i framtiden kunna förbättra
produktionseffektiviteten. Det var dock viktigt att förändringarna inte försämrade
säkerheten för de anställda. I förändringen skulle två operatörer kunna utföra
arbetet tillsammans och investeringen fick inte överstiga 90 000 SEK. Företaget
strävar efter Lean Production som enligt Askin och Goldberg (2002) är ekvivalent
med JIT, Just-in-Time. JIT är en filosofi som i sin tur strävar efter att optimera
resultatet i ett tillverkande system.
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1.2.1 Arbetsplatsbeskrivning
Nedan beskrivs designdefinitionen som skapades under observation, deltagande
och diskussion med de anställda, både ur en ergonomisk och ur en
produktionsmässig synvinkel.
Vad
Problem som kan uppstå vid kantpressen kan relateras både till
produktionsmässiga aspekter och till den anställdas komfort. En anställd som
arbetar med smärta presterar sämre än en anställd som inte har ont. Kan detta bero
på att den anställda med smärta inte är informerad om hur han eller hon borde
arbeta rent ergonomiskt? Eller var det själva arbetsplatsen som behövde justeras?
En undersökning över hur skadorna kunde förhindras och hur de anställda kunde
arbeta mer effektivt utfördes, både från människan sett och med hjälp av rätt
utrustning.
Var
Det var ofta olika operatörer vid kantpressen, vilket är positivt då det är en tung
arbetsplats med många manuella lyft. Dock tycktes problemen eskalera under
dagen då ett flertal av de anställda fick ont i knän, fötter, nacke och rygg. Det var
och är dessutom en bullrig miljö som kräver både hörselskydd och skyddsskor.
Processen för att få ut ett fåtal specialbalkar kunde blir långvarig. Det hela började
med att en operatör hämtade ett coil, en rulle med plåt, för att sedan med hjälp av
en truck sätta upp det på en haspel för avrullning. Operatören fick springa från
instrumentbräda till coil för att göra justeringar, detta med en lång omväg runt
coilvaggan. Materialet matades igenom ett riktverk som sedan klippte det i rätt
längder. I den här maskinen kunde fördröjningar uppstå om materialet inte
matades in korrekt. Även här fick operatören springa runt riktverket för att ställa
in matningsrullarna rätt. Under tiden rätt längder matades ut på ett bord efter
riktverket programmerade en annan operatör in ritningen i CNC. Därefter flyttade
han på olika stöd vid maskinen som plåten skulle ligga på under produktionen.
Pressprocessen inleddes med att några testbitar pressades för att få rätt mått.
Eftersom ritningarna var exakta utan några pressradier inräknade kunde
testbitarna gå från två till sex stycken eftersom operatörerna fick justera maskinen
efter hand. Antalet testbitar berodde även på hur erfaren operatören var. Efter
testbitarna var det dags att pressa plåtarna. Det krävdes två operatörer för att få in
materialet i pressen, men ibland behövdes det upp till fyra stycken. Operatörerna
påpekade att det var oerhört tungt. Balkarna förflyttas till ett ställ bortanför bordet
där alla balkar packades samman med en bandare innan materialet kördes ut på
gården för leverans. Bandaren som användes fanns en bit bort och onödigt spring
uppstod. Eftersom alla balkar var olika så fanns det ingen rutin på hur arbetet
skulle utföras. Den enda standarden som fanns var utgångsmaterialet. De
standardbredder som fanns på utgångsmaterialet var 200, 208, 250, 334, 416, 500
och 650 mm. Ibland kunde plåten behöva roteras för att alla pressveck skulle bli
rätt. Ett tungt arbete som tycktes onödigt omständigt. Vid den första observationen
tog det cirka en timma att framställa tio balkar, vid observation nummer två tog
det en timma att få ut åtta bra och två dåliga balkar.
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Gjorde man en överslagsberäkningräkning betydde det att man tillverkade 65-80
balkar på en arbetsdag. Att öka produceringen till 250 balkar per dag innebar en
ökning på 312-390%. Ett bildspel över händelseförloppet ses i Bilaga 6.
När
Problemen uppstod främst vid flytt av material på bord då operatörerna drog
materialet manuellt, och från bord till press då materialet ibland även lyftes över
huvudet. Om inte operatörerna lyfter rätt sliter dessa manuella lyft fruktansvärt
mycket på deras kroppar.
Hur
Genom att rotera överkroppen och arbeta i tunga positioner var det inte konstigt
att många fick ont i kroppen vilket resulterade i en försämrad
produktionsförmåga. Att inte arbeta ergonomiskt var knappast
produktionseffektivt.
Varför
Det har länge diskuterats hur arbetsplatsen skulle förbättras, dock utan några
tillämpningar. Därför gavs det fria händer men samtidigt ett stort ansvar för att
resultatet skulle få en positiv utgång.
Vem
Lösningen skulle appliceras på alla anställda oavsett kroppstyp och kön. I
dagsläget är det enbart män i produktionen men inga grupper skulle uteslutas.
1.2.2 Kriterieuppställning
Nedan ses en kriterieuppställning med utvalda krav och önskemål. Kraven och
önskemålen kommer från Corus och har hjälpt till i projektbeskrivningen och i
utförandet av det här projektet.

Figur 1.1 – Kriterieuppställning, Krav. (Illustrerad av författaren)
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Figur 1.2 – Kriterieuppställning, Önskemål. (Illustrerad av författaren)

1.3 Problemformulering
Maskinens effektivitet var svår att mäta på grund av varierade balktyper. Därför
var arbetsplatsen i stort behov av en utvärdering. En analys och identifikation av
förbättringsmöjligheterna utfördes. Corus önskade en standardiserad
arbetsprocedur som eliminerade variationer i arbetssättet utan att göra arbetet
monotont. Detta då det fanns stora variationer i effektiviteten på olika operatörer.
Arbetsmetoden var överhängande manuell och det förekom frekvent tunga lyft.
Arbetsplatsen genomgick därför även en analysering och en förändring ur ett
ergonomiskt perspektiv.
För att göra en framgångsrik mätning bör man enligt Crosby (1988) följa några
enkla grundregler. Nedan ses ett urval av dessa.
• Ange noggrant vad du vill skall mätas och vilka kriterier som gäller för
mätningen.
• Tala inte om för mätteamet vilket slags resultat du väntar att finna.
• Den verkligen anledningen till problemen ligger bakom det du finner.
Företaget arbetar starkt efter sitt koncept Health and Safety. Det är ett koncept
som tillämpas för anställda och kunder i syfte att motverka direkta skador och
hälsorisker. Vad som inte tittats närmare på är långsiktiga ergonomiska
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arbetsskador som kan uppkomma vid för många felaktiga repetitioner. Enligt
Magnusson (2007) ökar dessutom risken för olyckor när ergonomin ignoreras.
Bjurvald (1998) påpekar att om risken för belastningsskador minskas innebär det
en bättre hushållning med företagets, samhället och individens ekonomiska
resurser. Det är därför viktigt att både överbelastningar och förslitningsskador
minimeras. Arbetarskyddsstyrelsen (1998) skriver: Långvarigt eller ofta
återkommande arbete med böjd eller vriden bål, liksom med händerna över
axelhöjd eller under knähöjd skall undvikas. Detsamma gäller arbete som innebär
kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar.
1.3.1 Problemområden
Även för ett ovant öga kan man lätt se att operatörerna inte arbetade i några
ergonomiskt riktiga arbetsställningar. Operatörerna stod ofta framåtböjda, med
roterade överkroppar eller lyfte till och med materialet över huvudet! Enligt
Bjurvald (1998) stirrar man sig ofta blind på vad bördan väger, när det är minst
lika viktigt att titta på i vilken ställning lyften utförs, var bördan har hämtats
respektive placerats. Lyft i kombination med vridning eller böjning utgör en
speciell risk för akuta skador.

Figur 1.3 – Lyft med ryggen och lyft över huvudet
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Figur 1.4 – Framåtböjd och roterad överkropp

1.4 Målsättning
Effektivitetsmålet var att, under ett skift på åtta timmar, klara 250 stycken balkar
med 4 stycken knäck på varje balktyp, detta från ett tiotal olika ritningar. Eftersom
det var svårt att förbättra produktionseffektiviteten då arbetsplatsen från början
var relativt oergonomisk, var det viktigt att fokusera på en ergonomisk förbättring
och analys av arbetsplatsen. Som ergonomisk riktlinje fanns möjligheten att göra
fysiska förändringar som ombyggnad eller investering på befintlig eller ny
utrustning, flytt av maskiner och hjälpmedel, samt att utforma och beskriva det
ergonomiskt sett mest lämpade arbetssättet. Den ergonomiska analysen skulle
förbättra möjligheterna i framtiden till en bibehållen en effektiviserad produktion.
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1.5 Avgränsning
Då projektet var stort redan från början med flera olika mål och önskemål var det
viktigt att hålla sig inom ramarna. En god ergonomi leder till en effektiv
produktion vilket styrkte argumentet till att fokusera på den ergonomiska biten.
Ett ergonomiskt arbetsätt bör gå hand i hand med en processförbättring. Notera att
det inte syftar till ett processverktyg som Bolmsjö (2006) beskriver det, en robot
som håller maskiner eller andra verktyg och använder dessa i en arbetsprocess.
Med maskiner eller andra verktyg menar han exempelvis bågsvetsning,
punktsvetsning, limning, sprutmålning, gradning, slipning och polering. I det här
fallet bestod processverktygen av andra ting som underlättade för operatörerna
och ökade produktionsvolymen. För att göra avgränsningarna tydliga sattes det
upp en kriterieuppställning som resulterade i en Kriterienedbrytning. Syftet med
projektet var att se över processen och komma med förbättringar. Nästa steg för
företaget blir att implementera verktyget eller verktygen för att uppnå processen.
• Utför nödvändiga ergonomiska beräkningar
• Ta fram en förbättring eller lösning på problemet rent ergonomiskt
• En produktionsförbättring blir ett steg utanför det här examensarbetet
1.6 Nulägesanalys
Under arbetets gång blev projektet allt större. Detta resulterade i att vissa, tidigare
nämnda, avgränsningar fick göras. Avgränsningarna skedde främst efter
litteraturgranskningen som visade att en ergonomiskt förbättrad arbetsplats
resulterar i en bättre produktion.
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2 Teoretisk Referensram
I det här kapitlet presenteras bakomliggande teorier och övningar som gav det
slutliga resultatet. Det är även presenterat varför insamlad data var vald att
bearbetas på ett visst sätt.
2.1 Projektmetoder
För att skriva ett så bra arbete som möjligt var det viktigt att välja en lämplig
metod. Nedan beskrivs tre olika metoder som har varit väl anpassningsbara i det
här projektet.
2.1.1 The Mechanical Design Process
Under det här examensprojektet har en metod skriven av David G. Ullman
använts. Metoden kallas The Mechanical Design Process och finns i boken med
samma namn. Metoden är främst anpassad för produktframtagning men har
applicerats väl även i processförbättringsprojektet. Därför är ordet produkt i
metoden utbytt mot process. En mer ingående illustration över metoden ses i
Bilaga 3.

Figur 2.1 – The Mechanical Design Process, inklusive egen tolkning. (Illustrerad av författaren)
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2.1.2 Primärkonstruktion & Principkonstruktion
Fredy Olsson olika tekniker i hans kompendium Primärkonstruktion (1995) och
Principkonstruktion (1995) har varit till god hjälp i det här projektet. Olssons
metoder är starkt förankrade i utvärderingar och viktningsmatriser. Han beskriver
metoder som kriterieuppställning, POME analys, kriterienedbrytning, utvärdering
av principlösningar och viktningsmatris som kan ses under Kapitel 4, Resultat.
2.1.3 SVID - Designprocessen
Då Ullmans steg är mer beskrivande ligger SVIDs fokus på kreativitet. Det är två
skilda metoder som trots allt har kompletterat varandra väldigt bra. SVID står för
Stiftelsen Svensk Industridesign och illustreras i figuren nedan.

Figur 2.2 – Designprocessen, SVID - Stiftelsen Svensk Industridesign

2.2 Utvärderingsmetoder
När projektet utfördes var det oerhört viktigt att korrekta utvärderingsmetoder
användes. Det var med hjälp av dessa metoder som det bästa resultatet togs fram
då krav och önskemål viktades mot varandra eller utvärdering skedde genom
specifika kriterier. Utvärderingsmetoderna var bra för att se vilken väg man skulle
ta och tydligt se vilket förslag som var bättre än det andra.
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2.2.1 Kriterieuppställning
Att sätta upp kriterier var viktigt då processen skulle tas fram. Kriterierna hjälpte
till att vikta och välja bland koncepten. I det här momentet har Fredy Olssons
kompendium Primärkonstruktion använts. Enligt Olsson (1995) innehåller
konstruktionsuppdrag överordnade mål för principkonstruktionsarbetet. Detta
omformulerades till kriterier som i sin tur bestod av krav och önskemål.
Kriterierna fick inte misstolkas och skapades därför så tydligt som möjligt. Alla
kriterier skulle vara mätbara i sin nedbrutna form. Man försökte därför undvika
uttryck som ”bättre sikt”, ”stabil” eller ”vara säker”, då kriterierna skulle vara
tydliga och inte skapa några frågetecken. Kriterierna var speciellt lämpade för
framtagning och utvärdering av produktförslag, eller som i det här fallet
processförbättringsförslag. I sitt kompendium påpekar Olsson (1995):
Kriterieframtagning bör ske på ett sådant sätt att en vältäckande och balanserad
kriterieuppställning erhålls. Själva kriterieuppställningen ses under rubriken 3.3.2
Kriterieuppställning.
2.2.2 POME
När POME analysen genomfördes ville man definiera vad som krävdes av en
projektbeskrivning och även specificera dess förutsättningar. POME står för
Process, Omgivning, Människa och Ekonomi och utvärderas för att få fram en bra
framtida process. När metoden användes tog man fram olika kriterier för
respektive områden, som i sin tur sattes in i en matris för kriterienedbrytning på
respektive aktuellt område. Matrisen användes senare för att se så att konceptet
uppfyllde kraven. Kriterierna i POME-metoden kom från tidigare
kriterieuppställning med krav och önskemål. Det var viktigt att antalet kriterier
inte var för stort då prioriteringsbesvär kunde uppstå. Det var även viktigt att
undvika för likartade kriterier då det kunde resultera i prioriteringsbesvären. I
Kapitel 4 ses själva kriterieuppställningen som resulterade i kriterienedbrytningen.
För att få ett bra underlag till POME analysen och utföra den på rätt sätt har
Olssons (1995) beskrivning använts.
2.2.3 Utvärdering av Principlösningar, krav
Olsson (1995) beskriver utvärderingen av principlösningar som en god metod för
att utvärdera kraven. I utvärderingen viktades generellt de tekniska respektive
ekonomiska kraven mot förslagen (koncepten) för att se vilka som fick störst
summa och kunde föras vidare till nästkommande viktningsmatris. Kraven var
sammanslagna vilket gav en allmän och inte så exakt bedömning, dock tillräcklig
för att gå vidare till nästa steg. Varje krav fick en siffra inom en grupperingsskala
där tre var bäst och noll inte uppfyllde kravet. Konceptet eller koncepten med
störst sammanslagen summa fördes slutligen vidare till nästa steg som är
viktningsmatrisen.
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2.2.4 Viktningsmatris
En viktningsmatris gjorde utvärderingen mer exakt då varje krav och önskemål
viktades mot konceptet och fick en siffra som summerades i slutet. Högst siffra
gav bäst resultat och valdes som slutlösning. Viktningsmatrisen var avgörande i
det slutliga resultatet. Pugh-matrisen har legat som grund för utvärderingen men
justeringar av matrisen har genomförts. Enligt Singh (2006) uppfanns Pughmatrisen av Stuart Pugh vid the University of Strathclyde i Glasgow. Metoden var
avsedd för att utvärdera flera alternativ mot varandra. Pugh-matrisen går under
flera namn men i det här fallet kallades den för viktningsmatrisen. I aktuell
viktningsmatris finns kriterierna 1, 2 och 3 där 1 instämmer knappt, 2 delvis och 3
helt. Själva viktningsmatrisen ses i Kapitel 4.
2.2.5 HTA - Hierarkisk Uppgiftsanalys
HTA (Hierarchical Task Analysis) är ett slags processträd som beskriver
användarens uppgifter i en hierarki. Enligt Stanton (okänt årtal) är HTA en
grundläggande ergonomisk strategi med stamtavla från över trettio års
användande. Han påpekade även att den ursprungligen utvecklades som ett sätt att
fastställa utbildningskraven. En HTA var bra eftersom det fanns ett önskemål om
att bryta ned arbetsuppgifterna så långt det gick. Det var på så sätt lättare att hitta
vart fel och problem kunde uppstå. HTA:n identifierade dessutom den specifika
situationens behov. Först bestämde man syftet med analysen sen definierades
uppgiftsmålen. Efter en datainsamling skissade man sedan fram diagrammet.
En HTA är ingen egen utvärderingsmetod men själva diagrammet var bra vid
utvecklandet av delen Process i kriterienedbrytningen. Det finns olika
programvaror för att utforma sitt processträd men det går minst lika bra att skapa
analysen manuellt. En illustration över arbetsplatsens HTA ses i Kapitel 4.
2.3 Ergonomisk beräkning
Eftersom arbetsplatsen var starkt beroende av en god ergonomi för att kunna
resultera i en bra utgång, utfördes en ergonomisk beräkning vid namn OWAS.
Den ergonomiska beräkningen skedde både före och efter justering för att se
skillnaden och förbättringen i arbetets resultat.
OWAS står för Owako Workingposture Analysing System och är enligt
Magnusson (2007) en analysmetod för långcykligt helkroppsarbete med last.
Vid metoden OWAS räknar man med både bördan, arbetsställningen och den tid
som arbetet utförs på. Det som var positivt med den här metoden var att man inte
stirrade sig blind på fiktiva mått och siffror utan bedömningen var mer generell.
Man ställde sig frågor som: Är ryggen roterad? Är armarna över axelhöjd? Varje
kategori som rygg, arm, ben och pålagd vikt fick en siffra efter bedömningen som
gick igenom en speciell OWAS-matris. Resultatet klassificerades sedan efter hur
akut eventuell åtgärd var. Leppanen (http://turva1.me.tut.fi/owas/ 10.05.05)
beskriver OWAS som ”the development of a workplace or a work method, to
reduce its musculoskeletal load and to make it safer and more productive”.
I Rapporten finns beräkningar både på före och efter justering vilket har varit ett
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bra underlag för att bevisa hur mycket som faktiskt behövde förändras på
arbetsplatsen. Dock är det viktigt att poängtera att människans kropp faktiskt är
gjord för rörelse och mår därför bäst under en lagom blandning av både rörelse,
belastning och återhämtning.
2.4 Litteraturstudie
För att få starka argument, främst ergonomiska, genomfördes en stor
litteraturstudie. Eftersom alla arbetsplatser är olika varandra, med olika
förutsättningar, fanns det inget bra dokumenterat resultat som gick att jämföra
med arbetsplatsen på Corus. Därför har allmän litteratur rörande ergonomi stärkt
den här rapportens fakta. Med hjälp av sökorden som beskrivs som nyckelord i
sammanfattningen, alternativt keywords i abstract, har en rad olika referenser
tagits fram. Mats Bjurvald och Nils F Peterson skriver i boken Ergonomi (1998)
bra fakta som varit till god hjälp under arbetets gång då ett flertal av deras
argument varit väl anpassningsbara. Ett exempel på detta är följande påstående:
Att arbeta med händerna redan över hjärthöjd är mycket ansträngande. På
utvärderad arbetsplats skedde lyft ibland långt över axelhöjd. Även
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om belastningsergonomi samt styrelsens
allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (1998) har funnits väl till pass.
Dessa råd är inte tvingande utan enbart allmänna, dock bör man ta råden på stort
allvar. För övrigt har litteratur rörande arbetsmetoder varit bra då en god struktur
varit nödvändig i det här projektet. Som metod har litteraturen The Mechanical
Design Process (2010) av David G. Ullman använts. Likaså Primärkonstruktion
(1995) och Principkonstruktion (1995) av Fredy Olsson, samt SVIDs
Designprocess. Litteraturen har berört metoder som OWAS, en ergonomisk
beräkningsmetod, POME en kriteriemetod etc. En översikt över källorna kan ses i
litteraturförteckningen längre bak i den här rapporten. En källa som inte får
glömmas är operatörerna själva som ställt upp med åsikter och tankar rörande
arbetsplatsen. Utförd litteraturstudie är inbakad i rapporten och kan läsas så som
citat eller påståenden i olika kapitel.
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3 Metod
Eftersom David G. Ullmans metod The Mechanical Design Process var den
främsta i det här projektet, är nedanstående steg en försvenskad och anpassad
metod av hans steg.
3.1 Processkartläggning (Product Discovery)
I det första steget kartlades produkten, eller som i det här fallet processen.
I förhållande till olika faktorer specificerades diverse projekt för att man sedan
kunde göra ett projektval. När projektet var specificerat och valt övergick
metoden i steg två, projektplaneringen. Ett flödesschema över
Processkartläggningen kan ses i Bilaga 3.
3.2 Projektplanering (Project Planning)
I steg två gjordes en utförlig planering av projektet. I Bilaga 3 ses en överblick
över det här steget ur Ullmans Designprocess. Det fanns dock ett undantag.
Eftersom examensarbetet utfördes enbart av en student uteslöts momentet
”Develop Teams”. För att lägga upp arbetet på ett rimligt sätt, beräkna tiden och
veta i vilken ordning alla moment kom, skapades ett så kallat Ganttschema.
Utgången för projektet uppskattades för att i ett avslutande skede resultera i ett
schema med verkligt utförande, se Bilaga 1 och 2.
3.3 Processdefinition (Product Definition)
I steg tre specificerade man upp hur man önskade att resultatet skulle se ut. Vilka
ramar man hade, det vill säga projektets avgränsningar, Bilaga 3.
3.4 Konceptlösningar (Conceptual design)
I det fjärde delmomentet tog man fram olika konceptlösningar. Enligt Thompson
(1999) genereras och utvärderas idéer för att bäst tillfredsställa specifikationen.
Han påstår även att många designprojekt saknar framgång eftersom det inte har
genererats tillräckligt med idéer. Koncepten i det här fallet består av enskilda
lösningar som i viss mån kan kombineras. Däremot påstår Bjurvald (1998) att ett
dåligt arbetssystem inte byggs bort genom små ergonomiska förändringar. Det var
därför viktigt att titta på helheten. Bjurvald (1998) påstår även att en fysiskt bra,
positiv och trivsam miljö kan göra att människor hela tiden utvecklas, medan en
fysiskt dålig, negativ och otrivsam miljö gör att människan med tiden slits och
passiviseras. För att få goda argument till valda koncept utfördes en utvärdering
som senare gick vidare till en viktningsmatris. Mer om Konceptlösningsfasen ses i
Kapitel 4 och Bilaga 3.
3.5 Processutveckling (Product Development)
I Processutvecklingsfasen utvärderades det valda koncepten. Vanligtvis sker
dokumentation och kommunikation för att senare resultera i ett processval eller en
avhandling, se Kapitel 4 och Bilaga 3 för Processutvecklingsfasen. I det här fallet
skedde inte något processval, då valen redan skett på ett tidigare stadium.
Däremot utvecklades koncepten Travers och Arbetsmanual för en tydligare
beskrivning.
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3.6 Processupport (Product Support)
I steget Processupport, se Bilaga 3, överlämnades det slutliga resultatet till
företaget för att projektet ska få möjligheten att gå vidare till nästa nivå. Det är nu
upp till företaget att bestämma om projektet är värt att satsa pengar på. I vissa fall,
dock inte detta, kan det till och med vara läge att söka patent.

14

4 Resultat
Här presenteras slutligt resultat och de analyser som genomförts.
4.1 POME
En POME analys utförs vid en produktdefinition (Olsson, 1995) eller som i det
här fallet en processdefinition. POME står som tidigare nämnt för Process,
Omgivning, Människa och Ekonomi. Kriterieuppställningen delades upp under
nedanstående rubriker för att sedan föras över i en POME-matris.
Process
Vid principkonstruktion var det lämpligt att definiera vilken process maskinen
skulle genomföra. Processerna kunde vara av olika slag så som arbetsprocess,
hjälpprocess, drivprocess och styrprocess. Detta kunde åskådliggöras genom en
processbox, ett processträd eller ett processblockdiagram. Under rubriken 4.2
HTA – Hierarkisk Uppgiftsanalys ses ett processträd. Nedan ses kriterierna för
delen Process till kriterienedbrytningen.
#
1
2
3

K/Ö
K
K
K

4
5
6
7
8

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Funktion
Manuellt maxlyft på 10 kg
Identifikation av förbättringsmöjligheter skall ske
Inga förändringar får på något sätt försämra säkerheten
för människan enligt företagets begrepp Health and
Safety
En enkel metod för att mäta effektiviteten bör skapas
En produktionsmässig analys bör utföras
Framtagning av en standardiserad arbetsprocedur
Minimera variationer i effektiviteten hos olika operatörer
Klara 250 st balkar med 4 st knäck under ett skift på 8h,
från 10 ritningar

Anmärkning

Omgivning
Här fastställs vanligtvis plats, position och miljö.
#
9

K/Ö
K

Funktion
Identifikation av förbättringsmöjligheter skall ske
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Anmärkning

Människa
Här anges vilka personer som kommer att använda produkten, det vill säga arbeta
vid maskinen, eller vistas runt den.
#
10
11

K/Ö
K
K

12

Ö

Funktion
Två operatörer skall utföra arbetet tillsammans
Inga förändringar får på något sätt försämra säkerheten
för människan enligt företagets begrepp Health and
Safety
En ergonomisk analys bör utföras

Anmärkning

Ekonomi/Resurs
Vad finns det för ekonomiska mått? Här förs exempelvis mått på produktens pris,
installationskostnad, användningskostnad och underhållskostnad in.
#
13
14

K/Ö
K
Ö

Funktion
Max investering 90 000 SEK
Hålla investeringskostnaden så låg som möjligt
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Anmärkning

Kriterienedbrytning
Genom att jämföra kriterierna och föra in dessa i en kriterienedbrytningsmatris
fick man en bra sökmatris för processkriterierna.
Livsperiod
Forskning
Produktplanering
Produktframtagning
Framställning Beredning
Anskaffning
Tillverkning
Kontroll
Lagring
Avyttring
Förpackning
Distribuering
Lagring
Försäljning
Brukning
Köp
Hemtransport
Installering
Användning
Underhåll
Förvaring
Kvittbildning
Eliminering
Hämtning
Borttransport
Återvining
Förstöring

Kravområden
Process
Omgivning Människa Ekonomi

Alstring

1,2,3,4,5,6,7,8
1,2,3,4,5,6,7,8
1,2,3,4,5,6,7,8
1,2,3,4,5,6,7,8
1,2,3,4,5,6,7,8
1,2,3,4,5,6,7,8
3,4,5,6,7,8
3,4,5,6,7,8

9
9
9
9
9
9
9
9

10,11,12
10,11,12
10,11,12
10,11,12
10,11,12
11,12
11,12
11,12

13,14
14
14
14
14
14
14
14

1,3,4,5,6,7,8

9
9
9

10,11,12

14

9
9

Figur 4.1 – Kriterienedbrytning. (Illustrerad av författaren)
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4.2 HTA – Hierarkisk Uppgiftsanalys
Nedan ses processträdet för arbetsplatsen. Vi kan nu se hur enkelt det var att få en
överblick över situationen med hjälp av en Hierarkisk Uppgiftsanalys.

Figur 4.2 – HTA – Hierarkisk Uppgiftsanalys. (Illustrerad av författaren)

4.3 Ergonomiska beräkningar, före justering
För att se riskerna med operatörernas arbetssätt innan justeringen, utfördes den
ergonomiska beräkningen OWAS. Störst belastning uppkom vid flytt av plåt på
bordet då plåten dras med stor friktion i kombination med böjd och roterad bål.
Stor belastning uppkom även vid flytt av plåt från bord till press då många lyft
skedde över huvudet. Fokus lades därför vid dessa två specifika områden. Se
utförlig manuell beräkning i Bilaga 7.
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Figur 4.3– Friktion på bord. (Illustrerad av författaren)

Figur 4.4 – Flytt från bord till press. (Illustrerad av författaren)

4.4 Genererade Koncept
När man genererade olika koncept var det viktigt att låta idéerna flöda fritt. Man
undvek begränsningar och försökte istället tänka ”outside-the-box”. Om man hade
satt upp begränsningar hade det varit lätt hänt att man fastnade i ett mönster som
inte gav det bästa resultatet. Det var däremot viktigt att särskilja på begränsningar
och avgränsningar. Begränsningar hade hindrat arbetet från att generera ett bra
resultat medan avgränsningarna var ett gott stöd till att inte låta projektet bli för
omfattande.
Lyftanordning
För de flesta lyftsituationer fanns det lämpliga lyftanordningar som kunde
underlätta i arbetet om det vanligtvis förekom tunga manuella lyft. Det räckte
dock inte bara med att skaffa en lyftanordning utan en god anpassning var också
ett måste. Den här anpassningen kunde innebära att utföra gripdon eller justera
maskinerna på arbetsplatsen så att lyftanordningen fick plats. Enligt Bjurvald
(1998) är en lyftanordning ett hjälpmedel vilket antyder att det är fråga om något
som egentligen inte behövs för att utföra arbetet men som kan underlätta det.
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En lyftanordning som en robot eller en travers hade däremot underlättat arbetet
markant. Till traversen kunde man använda en fixtur eller sugklocka. Magnusson
(2007) skriver i sitt kompendium att man vid lyft bör tänka på följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Använd mekanisk lyfthjälp om möjligt
Handtag, grepp
Undvik trånga utrymmen
Håll bördan nära kroppen
Undvik lyft från golv eller över skulderhöjd
Minska vikt och storlek på objekt
Undvik ojämna bördor
Undvik vridning
Tillåt tillräcklig återhämtning

Arbetsplatsmatta
Operatörerna hade ofta ömma fötter och knän. Därför var en ergonomisk
arbetsplatsmatta ett gott alternativ. Efter kontakt med olika företag som tillverkar
mattorna visade det sig att en arbetsplatsmatta varken är en dyr eller en dålig
investering för företaget. En arbetsplatsmatta låg på runt 1 000 SEK/m.
På rekommenderad matta finns runda bulor som stimulerar fötterna, ökar
blodcirkulationen och medför bättre välbefinnande i både ben och fötter.
Undersidan har sugkoppsmönster som gör att mattan ligger stilla mot underlaget.
Att mattorna dessutom är skapade som ett modulsystem med änd- och mittbitar
gjorde att man själv kunde bygga ihop delarna till önskad storlek. För att minska
snubbelrisken har modulerna snedbyggda kanter.
Arbetsmanual
Efter ergonomisk beräkning och diskussion med de anställda, kom det fram att
operatörerna inte hade blivit tillräckligt informerade om hur de borde arbeta rent
ergonomiskt. En enkel, billig och förhoppningsvis smidig lösning på problemet
var att ta fram en arbetsmanual som visar hur operatörerna bör lyfta för att
undvika skador. Ändrades inte arbetssättet snarast var det ett faktum att skador
skulle uppkomma.
Rullbord mellan bord och press
För att enkelt flytta över materialet från bord till press kunde ett rullbord vara
smidigt och underlätta belastningen på kroppen.
Rullbana
Ett bord med lätt snedställd rullbana minimerade friktionen och underlättade
därmed lasten som operatören drog manuellt över bordet. Anledningen till att
rullbanan var snedställd var för att operatörerna enkelt skulle få av plåten från
bordet.
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Figur 4.5 – Bord med snedställd rullbana. (Illustrerad av författaren)

Tiltat bord
För att undvika lyft mellan bord och press kunde man ta fram ett bord som gick att
tilta så att materialet enkelt gled ned mot pressen och lade sig tillrätta. Om
materialet även trycktes in jämnt fördelat så blev balken både rakare och färre
spill uppstod.
Kortare avstånd
Ett alternativ kunde vara att möblera om på maskiner och komponenter. Man
kunde placera coil, ställ och bandare närmare arbetsplatsen för att undvika onödigt
spring. Om kontrollbordet stod på andra sidan maskinen, där inmatningen ställdes
in och coil hängdes upp, försvann en rätt stor sträcka att gå för operatörerna. Det
blev även en mjukare övergång mellan upphängning och klipp då detta kunde
stjäla tid om problem uppstod.
Ställ
Höj och sänkbara bockar för att undvika att axlarna drogs upp vid ett för högt ställ
var ytterligare en lösning.
4.5 Utvärdering av Koncept
För att få ut rätt koncept var det viktigt att man utförde en noga utvärdering.
Nedan ses tankar, begränsningar och frågeställningar rörande alla koncept.
Lyftanordning
Till en början gick tankarna åt en robot, inte bara för att operatörerna önskade det.
Efter diskussion med produktionschefen kom det fram att en robot skulle gå långt
över maxinvesteringen i det här projektet då det tidigare kommit upp som förslag
på förbättringar. Därför uteslöts konceptet robot relativt snabbt. Däremot kändes
en travers som en bra lösning. Eftersom en plåt är relativt rörlig innan första
pressvecket är det viktigt att lösa en god stabilitet som en fixtur eller liknande. En
travers kan även minimera avståndet för operatörerna. Enligt
Arbetarskyddsstyrelsen (1998) kännetecknas en väl utformad arbetsplats bl.a. av
att man större delen av tiden kan arbeta i en rättuppstående ställning med
avslappnade axlar. Det är särskilt riskabelt att i en böjd och vriden ställning även
arbeta manuellt med pålagd vikt.
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Arbetsplatsmatta
Efter samtal med de anställda påpekades det att arbetsmattor verkade bra men att
det var viktigt att man inte riskerade att snubbla. Det var en relativt billig
investering som kunde göra god nytta i längden. Arbetarskyddsstyrelsen (1998)
säger att ett olämpligt underlag kan orsaka spända och belastande arbetsställningar
och arbetsrörelser, särskilt i situationer där man hanterar bördor. De påpekar även
att en arbetsställning där man är konstant stående belastar hjärta och blodomlopp
samt leder på fötter och ben.
Arbetsmanual
En arbetsmanual kunde medföra att de anställda mådde bättre och då även
presterade bättre. Bra ergonomi leder oftast till bättre produktion, men kan
operatörerna följa en arbetsmanual eller blir det för omständigt när det redan finns
ett invant arbetsmönster? Eftersom de anställda diskuterat
förbättringsmöjligheterna innan är förmodligen inte det ett problem.
Rullbord mellan bord och press
Operatörerna påpekade att ett rullbord bara fungerade vid vissa balkar och att det
förmodligen oftast skulle vara i vägen.
Rullband
Med ett rullband minskades friktionen, men samtidigt måste de plåtar som inte
används ligga kvar på bordet. Dessutom kunde plåten fastna mellan rullarna.
Förmodligen måste man konstruera ett särskilt bord med snedställda rullar vilket
kunde bli dyrt. Förflyttningen förenklades i teorin, men förmodligen inte i
praktiken. Dessutom var det viktigt att inte säkerheten äventyrades.
Tiltat bord
Ett tiltat bord blev både dyrt och svårt att anpassa efter arbetsplatsen. Därför var
det inte ett tillräckligt starkt alternativ.
Kortare avstånd
Att minimera avstånden minimerade även onödig spilltid och effektiviserade
arbetsplatsen. Fanns det däremot utrymme nog att möblera om utan att äventyra
säkerheten? Kontrollbordet stod på andra sidan innan men för att ta bort det från
truckgången förflyttades bordet. Finns det pengar kvar i budgeten kan en
investering i en ny bandare vara smidigt men förmodligen inte nödvändigt. En
plastbandare ligger enligt produktionschefen på 17 500 SEK.
Ställ
Ett höj och sänkbart ställ var av god karaktär, men frågan är om det gör någon
märkvärd skillnad. En lösning bör inte vara onödigt omständlig.
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4.6 Utvärdering av Principlösningar
Nedan ses utvärdering över kraven enligt Olsson (1995). För att ett koncept skulle
gå vidare krävdes en slutsumma på 5 eller mer. Den ekonomiska utgiften på
travers och rullband var enbart uppskattad då leverantör inte svarat på
offertförfrågan då utvärderingen genomfördes. I matrisen är exempelvis de
tekniska kraven sammanslagna. Detta innebar att ett förslag som fick en
grupperingsskala på 3 uppfyllde med säkerhet merparten av dessa krav.
Om vi tittar i matrisen kan vi se att fyra koncept uppfyllde målvärdet. Eftersom en
arbetsmanual och proceduren att korta ned avstånden höll sig starkast till den
ekonomiska faktorn under Utvärdering av principlösningar - önskemål, blev det
den mest ekonomiskt lönsamma metoden. Räcker investeringen till är nästa steg
att köpa in en anpassad lyftanordning som en travers eller liknande, och då även
en arbetsplatsmatta. De senare alternativen uppfyllde de tekniska önskemålen.
Huruvida ett inköp kommer ske blir upp till Corus att besluta om vid
överlämnande av examensarbetet.

Figur 4.6 – Utvärdering av principlösningar (krav). (Illustrerad av författaren)
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4.7 Valda Koncept
Eftersom koncepten ur Utvärdering av principlösningar – krav, även platsade
under Utvärdering av principlösningar – önskemål, gick alla fyra vidare som valda
koncept. Alla koncept kunde fungera tillsammans, men för att få dem i ordning
och med mer noggrant resultat, utfördes ytterligare en viktningsmatris. Matrisen
var snarlik den kända Pugh-matrisen med skillnad i poängbedömningen.
Vanligtvis användes kriterier som better than, worse than eller the same as the
baseline. I det här fallet användes poängbedömningen 1, 2 eller 3.
Ur viktningsmatrisen nedan kan vi tydligt se att en travers uppfyller alla krav och
önskemål tydligast, därefter kommer arbetsmanualen. Behövs arbetsplatsen
utvecklas ytterligare kan man börja fundera på en arbetsplatsmatta och korta ned
avstånden mellan alla moment på arbetsplatsen.

Figur 4.7 – Viktningsmatris – Pugh. (Illustrerad av författaren)
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4.8 Ergonomiska beräkningar, efter justering
Följande beräkning var rent hypotetisk, då leverantör av travers inte gett något
slutligt pris och modell på lösning. Dock var resultatet förhoppningsvis tillräckligt
säkert för att påvisa att en travers underlättar arbetet markant än att fortsätta lyfta
plåtarna manuellt. I Bilaga 8 ses beräkningen efter justering vilket visar på ett
positivt resultat vid införskaffande av en travers. Vi kan i Bilaga 7 se att en
justering var tvungen att ske snarast möjligt eller omedelbart. Om ett inköp
kommer ske korrigeras alla risker och några ytterligare korrigeringar behöver
egentligen inte genomföras.
4.9 Slutlig Lösning
Slutligen kan vi se att två koncept blev valda, en lyftanordning och en enkel
arbetsmanual. Dessa två koncept var de som fick högst poäng i viktningsmatrisen.
Eftersom en arbetsmanual är en kostnadsfri lösning som dessutom bygger på ett
inköp av en lyftanordning var dessa två en god kombination. Vill inte företaget gå
hela vägen i en arbetsplatsförbättring kan ändå en arbetsplatsmatta underlätta
arbetet någorlunda.
Det fanns ett stort urval av traverser och liknande för att lösa problemet på
arbetsplatsen. Fördelaktigt var att använda sig av ett eller flera vakuumok som
håller fast skivan. Detta för att slippa en omständig fixtur att lyfta runt plåten i.
Det fanns även dubbelkättingtelfrar för parallella lyft, en bra lösning om det blir
för mycket rörelse i plåten innan första pressvecket sker. För att få den perfekta
lyftanordningen bör Corus kontakta ett lämpligt företag som anpassar traversen
eller svängkranen efter arbetsplatsen.
Eftersom operatörerna själva strävade efter att arbeta mer ergonomiskt kunde en
arbetsmanual vara till stor nytta, även vid nyanställning. Vanligtvis kan anställda
uppleva nya arbetssätt som omständiga men förhoppningsvis inte i det här fallet.
I Bilaga 9 ses själva arbetsmanualen som ger de anställda en möjlighet att på ett
enkelt sätt applicera ergonomin på sin arbetsplats utan att det upplevs som för
invecklat. Enligt Arbetarskyddsstyrelsen (1998) finns det främst tre områden där
ergonomiska problem kan uppstå. Därför är arbetsmanualen delvis anpassad efter
deras råd, men också efter vilket resultat som har uppkommit i det här arbetet.
Om de anställda vet hur de bör arbeta rent ergonomiskt resulterar det
förhoppningsvis i ett mer produktionseffektivt resultat.
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5 Diskussion
Kommer processförbättringen fungera både ur en ergonomisk och ur en
produktionsmässig synvinkel? Vi kan ur beräkningarna se att ergonomin kommer
förbättras markant och på så vis mår operatörerna både bättre och håller i längden.
Om däremot produktionen förbättras och ökar i volym är frågan. Man kan se det
på olika sätt. Om operatörerna är friska och trivs på sin arbetsplats behövs inga
nya operatörer läras upp och produktionen stannar inte av. Produktionen kan
fortlöpa utan problem även om inte arbetshastigheten nödvändigtvis ökar. Det kan
däremot vara ett problem om inte fler balkar tillverkas snabbare. En lösning bör i
så fall ske efter själva ergonomiförbättringen. På grund av tidsskäl fick
avgränsningen utesluta en utförlig produktionsförbättring vilket hade resulterat i
ett tydligare resultat.
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6 Slutsatser
Än så länge har inte lösningen testats i praktiken på företaget. Dock finns det
starka argument till om att det här är en tillräcklig lösning för att undgå
problemen. Tyvärr har inte effektivitetsmålet att klara 250 stycken balkar med 4
stycken knäck från olika ritningar uppnåtts. Någon metod för att mäta
effektiviteten har heller inte tagits fram som önskat. Däremot har resterande krav
och önskemål uppnåtts väl. En analys och förändring ur ett ergonomiskt
perspektiv har tagits fram med hjälp av arbetsmanualen där bra information om
hur man bör arbeta rent ergonomiskt är dokumenterat. Det har heller inte skett
några onödiga utgifter eller försämringar i säkerheten för människan. Att fokus
har legat vid ergonomiska förbättringar kommer förhoppningsvis resultera i goda
produktionsmässiga resultat. Med all fördel kommer Corus få både friskare,
gladare och kvickare operatörer. Då Arbetarskyddsstyrelsen (1998) påpekar att
besvär eller skador i muskler, senor och leder är en av de vanligaste orsakerna till
att människor är borta från arbetet kan det vara en klok idé att ta ergonomin på
allvar.
Grundarbetet för en förbättrad ergonomisk arbetsplats med förhoppningen om att
produktionen kommer öka är avslutad. Nu är det upp till Corus att ta ansvar på
arbetsplatsen och försöka fullfölja steget mot rätt mål.
För att utveckla arbetet och få lösningen optimal är det viktigt att Corus tar
kontakt med en leverantör av travers eller svängkran för rätt anpassning. Det är
viktigt att ta fram en lösning där det inte finns någon som helst risk för att
lyftanordningen tappar materialet. Corus bör även undersöka vad som är att
föredra, vakuumok eller magnet? Självklart är det dessutom viktigt att korrekt pris
tas fram då leverantör av lyftanordning inte lämnat någon offert då den här
rapporten skrivs.
Det är viktigt att Corus inte låter projektet rinna ut i sanden utan tar väl hand om
de resultat som framkommit. Målet är en trivsam, aktiv och smärtfri arbetsmiljö
som kan fortgå i åratal.
6.1 Kritisk granskning
Vid uppstartandet av det här projektet låg stor vikt vid att försöka förbättra
produktionseffektiviteten. Det första målet var att tillverka fler balkar på kortare
tid. Efter noga litteraturstudier och goda argument kan vi se att ergonomin borde
och faktiskt låg i första rummet. Utan god ergonomi var det oerhört svårt att
förbättra produktionsvolymen, åtminstone på lång sikt.
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Bilaga 1 – Ganttschema, första utkastet

Bilaga 2 – Ganttschema, verkligt utförande

Bilaga 3 – Ullmans steg i Designprocessen

Steg 1 – Processkartläggningsfasen

Steg 2 - Projektplaneringsfasen

Steg 3 - Processdefinitionsfasen

Steg 4 - Konceptlösningsfasen

Steg 5 - Processutvecklingsfasen

Steg 6 - Processupportsfasen

Bilaga 4 – Översikt, Arbetsplatsen före justering
1 Haspel
2 Riktverk
3 Sax
4 Bord
5 Kantpress
6 Ställ
7 Truck
8 Bandare

Bilaga 5 – Översikt, Arbetsplatsen med plåt i rörelse
Nedan visas en översikt av arbetsplatsen då plåt är i rörelse (före justering).
Plåten matas ut på bordet för att förflytas till pressning och därefter till ställ. Sker
pressvecken från olika håll måste plåten ut och roteras. För att skona kroppen
brukar operatörerna lägga den ena ändan på bordet och gå runt med den andra
plåtändan.

Bilaga 6 – Händelseförloppet i bilder
Operatörerna börjar med att hämta en truck för att plocka till sig rätt coil. På
bilden nedan kan vi se en bild över arbetsplatsen. En truck laddar haspeln till
höger för att materialet sedan ska gå igenom riktverket ut på bordet. Plåten pressas
till balkar i LVD:n till vänster, för att sedan packas på stället.

Bild 1 – Arbetsplatsen

När trucken har hämtat ett coil är det dags för att ladda inmatningen till riktverket.

Bild 2 – Ladda Coil, del 1

Bild 3 – Ladda Coil, del 2

Bild 4 – Inmatning

Bild 5 – Utmatning

Bild 6 – Inställningar LVD

Bild 7 – Testbitar

Bild 8 – Pressning specialbalkar

Bild 9 – Förflyttning till ställ

Därefter är det dags att hämta bandare och eventuella träklossar för att packa ihop
alla balkar till ett paket.

Bild 10 – Bandning av balkar

Bild 11 – Förflyttning till lager

Bilaga 7 – OWAS, före justering
Den kortaste plåten (testbiten) är 1 meter lång, det längsta materialet som används
är 8 meter. Tjockleken på materialet varierar mellan 1,25 millimeter till 3
millimeter. Utgångsmaterialet sträcker sig från bredden 200 millimeter till 650
millimeter. Omräkningsfaktorn för galvat står är 7,8 kg/m². För att demonstrera
den stora viktvariationen har jag nedan utfört en enkel viktberäkning:
Lättaste och kortaste plåten:
7800[kg/m³]*0,00125 [m]=9,75
9,75*0,2[m]=1,95 kg/m
Bredden 650 mm finns enbart i 2,0 mm tjocklek, vilket gör att materialet med
bredden 500 mm och en tjocklek på 3mm blir det grövsta.
Tyngsta och längsta plåten:
7800[kg/m³]*0,003=23,4
23,4*0,5 [m]=11,7 kg/m
11,7*8=93,6 kg
Man kan tydligt se att viktvariationerna är enorma, från ca 2 kg till nära 94 kg. I
nästan alla fall är operatörerna endast två stycken. Vid pressning av balkar med
svåra pressveck där balken måste ut och roteras kan det ibland behövas tre till fyra
operatörer.

Vi kan nu se att belastningen inte förbättras märkvärt om man främst sänker
armarna. Det viktigaste är att operatörerna undviker att rotera bålen samtidigt som
en kraft läggs på, särskilt vid höga vikter.

Bilaga 8 – OWAS, efter justering

Vi kan nu se att en travers förbättrar arbetsplatsergonomin avsevärt. Alla höga
siffror sänks till 1, vilket motsvarar att ingen korrigering behöver göras.

Arbetsmanual

De tre viktigaste områdena om hur den anställda bör arbeta rent
ergonomiskt vid tillverkandet av specialbalk.
Corus Byggsystem AB

Rätt Arbetssätt
Använd tekniska
hjälpmedel

Håll bördan nära kroppen

Arbeta symmetriskt
Ex. jämnt fördelad vikt,
god hållning etc.

Fel Arbetssätt
Tunga lyft skadar
kroppen

Lyft inte med ryggen eller
över axelhöjd

Undvik lyft/pålagd vikt
i samband med rotation
av överkropp.

I övrigt hänvisas till Examensrapporten Processförbättring för Tillverkandet
av Specialbalk samt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om
belastningsergonomi samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna.

