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Förord 
 
Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete som har genomförts på Sandvik 
Coromant i Gimo och omfattar 30 hp. Detta är också det avslutande momentet i min 
utbildning till civilingenjör inom maskinteknik med inriktningen industriell produktion.  
 
Jag vill framföra ett stort tack till samtliga medarbetare på Sandvik Coromant i Gimo, 
utan dem har det inte varit möjligt att genomföra detta omfattande arbete. Framförallt 
vill jag rikta ett extra stort tack till alla operatörer och produktionsledare som arbetar i 
flödesgruppen för svarvbommar och alla produktionstekniker på den produktionstekniska 
avdelningen, utan er skulle jag aldrig ha lärt mig så mycket och fått svar på alla jobbiga 
frågor jag hade.  
 
Till sist vill jag också rikta ett stort tack till min handledare på Sandvik Coromant, Wille 
Siivola och min handledare på KTH, Mats Bejhem. Utan era råd och stöd samt ert 
enorma tålamod med mig under vägen skulle jag inte ha kunnat avsluta detta 
examensarbete.  
 
 
 
 
Jingming Ruan 
 
Stockholm, maj 2013 

  



 
 

Sammanfattning 
 
Sandvik Coromant är ett världsledande företag inom tillverkning av skärande verktyg för 
metallbearbetning. I Gimo finns deras största produktionsanläggning, där pågår ett 
ständigt arbete med moderniseringen av maskinparken för att både öka effektivitet på 
produktionen men också driva på utvecklingen av nya produkter. 
 
Ett större projekt drogs igång under augusti 2012 med målet att bestämma framtida 
ämnestillverkning av svarvbommar. Detta examensarbete var en del i projektet och hade 
syftet att undersöka vilket ämnesmaterial som ska användas i de framtida flödena för 
tillverkning av svarvbommar. Utöver detta skulle ämnesvalets inverkan på flödena samt 
möjliga förbättringar för den framtida materialhanteringen också utredas. Idag används 
förbearbetad kuts som ämnesmaterial, för den framtida tillverkningen ska också stång 
och kuts utan förbearbetning också övervägas. 
 
Genom en omfattande datainsamling och kartläggning av nuläget med hjälp av bl.a. 
värdeflödesanalys, kostnadskalkylering och materialflödesanalys kunde faktorer som 
bl.a. kostnader och volym av dagens ämnesmaterial och förbättringsbehov i produktionen 
identifieras. För att skapa en bättre grund inför framtagningen av resultat och 
förbättringsförslag genomfördes också fallstudier inom andra avdelningar i fabriken 
samt fördjupande studier av ståltyp, omställningsarbeten och leverantörens 
tillverkningsprocess. 
 
Som resultat tog det fram sex möjliga scenarier av framtida ämnesmaterial och en stor 
jämförelse gjordes gällande kostnader och ämnesdimensioner. Dessutom lades fram också 
möjliga förbättringsförslag för den framtida bearbetningen och materialhanteringen, 
men också de faktorerna att ta hänsyn till vid investering av maskinutrustning i 
tillverkningsprocessen togs upp. Slutsatsen är att trots en möjlighet till sparade 
materialkostnader på ca. 1,4 miljoner kr genom byte till stång som ämnesmaterial, skulle 
det ändå inte löna sig då produktionskostnaderna uppskattas öka med ca. 3,5 miljoner 
pga. ökade cykeltider. Den slutgiltiga rekommendationen är att fortsätta använda 
förbearbetade kutsar, men att använda endast en ståltyp istället i tillverkningsprocessen 
för att minska ledtiderna.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 
Sandvik Coromant is a world leader in the manufacturing of cutting tools for 
metalworking. In Gimo, where their main production facility exists, there is always an 
ongoing work with the modernization of the machines, in order to both increase the 
efficiency of production, but also drive the development of new products. 
 
A major project was launched in August 2012 with the objective to determine future 
manufacturing process of boring bars. This thesis was part of the project and had the goal 
to investigate what raw material to be used in the future production flows for the 
manufacturing process of boring bars. In addition to this, the impacts caused by the 
choice of raw materials and possible improvements for the future handling of the 
materials needed also to be investigated. Today, pre-cutted bars are used as the main raw 
materials. For the future manufacturing, 1150 mm bars and bars without pre-cutting 
must also to be considered. 
 
Through extensive data collection of the current situation by the use of value stream 
mapping, cost analysis and material flow analysis, factors such as costs and volume of 
today's raw materials and improvement needs in the production had been identified. In 
order to create a better basis for the progress of producing results and suggestions for 
improvements, case studies in other departments in the factory were also conducted. 
In-depth studies of different steel materials, changeover work and of the supplier's 
production process were also carried out at the same time.  
 
As a result, six possible scenarios of future raw materials were presented and an 
extensive comparison was made regarding the costs and the material dimensions. 
Furthermore, possible improvement suggestions for future manufacturing and material 
handling were also produced. The factors to be taken into account for the future 
investment of new machines were raised as well. The conclusion is that despite the 
opportunity to save material costs of approx. SEK 1.4 million by switching to 1150 mm 
bars as the future raw materials, it would still not pay off when production costs are 
estimated to increase by approx. 3.5 million due to increased cycle times. The final 
recommendation is to continue to use the pre-cutted bars as today, but instead of using 
two types of steel, only one type should be used in order to reduce lead times in the future. 
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Ordlista 
 
Anlöpning - En värmebehandlingsmetod för härdat stål som gör att 

den bildade martensiten under härdningen blir segare och 
mindre spröd.  

 
Arbetsstycke    - Material som har förberetts för bearbetning i en maskin. 
 
Bit       - Generell term för produkter i arbete inom FH4. 
 
HB - Brinell, enhet i hårdhet.  
 
HRC - Hårdhet enligt Rockwell C, t.ex. 241 HB ≈ 23 HRC. 
 
Mjukglödgning - Värmebehandling som sänker stålets hårdhet och ökar 

dess seghet.  
 
Rakhet - Avståndet mellan det absoluta horisontella och raka 

underlaget som stång/kuts ligger på till stångens/kutsens 
båges högsta punkt, även kallad pilhöjden.    

 
Skalsvarvning - Skärande bearbetning för att avlägsna den svarta ytan 

eller s.k. ”skalet” som erhållits efter glödgningen, oftast för 
att få en bättre tolerans samt minska arbetsmån för 
efterföljande operationer.  

 
Varmvalsning - Plastisk bearbetning av ett material där detta deformeras 

över rekristallisationstemperaturen mellan två eller flera 
roterande valsar. 

 
Ämne  - Material som har förbearbetats hos leverantören för att 

vara ingångsmaterial för en viss produkt, har ofta samma 
betydelse som råmaterial i en tillverkningsprocess. 

 
Ämnesmaterial    - Samma betydelse som ämne. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden och syftet med examensarbetet samt vilka 
avgränsningar som görs för att konkretisera problemet. En presentation av Sandvik finns 
också inkluderad i slutet av kapitlet. 

1.1    Bakgrund 

På Sandvik Coromant i Gimo pågår ett ständigt arbete med moderniseringen av 
maskinparken. I en av dess avdelningar för verktygstillverkning finns avdelningen som 
är ansvariga för produktionen av svarvbommar, denna kallas hädanefter för FH4. Den 
nuvarande tillverkningsprocessen för svarvbommar startar med antingen svarvning eller 
pipborrning av ämnesmaterialen, men stora delar av utrustningen som används idag för 
dessa två operationer börjar bli ålderstigna. Driftsäkerheten minskar och 
underhållskostnaderna ökar, vilket medför att avdelningen inte längre kan lita på att 
utrustningen klarar av att leverera enligt plan.  
 
Ett större projekt startar under augusti 2012 med syftet att bestämma framtida 
ämnestillverkning. En total översyn av tillverkningen ska göras och alla realistiska idéer 
ska övervägas. Detta examensarbete är en del i projektet och har målet att undersöka 
vilket ämnesmaterial som ska användas i de framtida flöden samt processen för detta. 

1.2    Syfte & mål 

Syftet med detta examensarbete är att ge en rekommendation över vilket ämnesmaterial 
som ska användas i de framtida flödena. Ämnesmaterial som köps in idag är i form av 
förbearbetad kuts. För de framtida flödena ska stång och kuts utan förbearbetning också 
övervägas. De olika alternativen av ämnesmaterialen ska utvärderas med hänsyn till: 
 

 Volym 
 Kostnader 
 Leveranssäkerhet 
 Ämnesdimensioner 

 
Utöver de ovanstående punkterna bör ämnesvalets inverkan på flödena samt hur 
materialhanteringen kan förbättras i framtiden också undersökas.  

1.3    Avgränsningar 

Ett stort spektrum av områden berörs vad gäller kostnader vid val av ämnesmaterial, 
därför görs en prioritering av vilka kostnader som är mest väsentliga. I detta fall kommer 
transportkostnader mellan leverantör och avdelningen ansvariga för svarvbommar att 
inte undersökas samt att fokusen ska vara på ämnesmaterial som kan levereras med 
Europapall (benämns hädanefter EUR-pall), vilken är standardiserad enhetslastbärare 
för transport av ämnesmaterial från leverantör till avdelningen. Sandvik Coromant i 
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Gimo samarbetar med ett stort antal av leverantör vid inköp av ämnesmaterial, men för 
att kunna ta fram en realistisk rekommendation inom givna tidsramar kommer detta 
arbete endast utgå från avdelningen för svarvbommarnas nuvarande leverantörs 
information.  

1.4    Företagsbeskrivning 

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med en världsledande position inom 
utvalda områden. Sandvik grundades år 1862 av Göran Fredrik Göransson, den första 
personen som lyckades industrialisera Bessemermetoden och därmed också lade grunden 
till ståltillverkningen i Sandviken. Ända sedan dess har Sandvik gjort stora framgångar 
med hjälp av omfattande kompetens inom metallurgi, materialkunskap och 
industriprocesser. Idag har koncernen omkring 50 000 medarbetare och en omsättning på 
ca 94 miljarder kronor, sedan 2012 har de tidigare tre affärsområdena blivit till fem i 
samband med en ny koncernledning. Numera tillhör varumärket Sandvik Coromant 
inom affärsområdet Sandvik Machining Solutions (Sandvik, 2012), se Figur 1. 

 
Figur 1. Sandviks nuvarande organisation. 

 
Sandvik Coromants verksamhet fokuserar på tillverkning av skärande verktyg för 
metallbearbetning och dess största produktionsanläggning med ca 1600 anställda finns i 
Gimo som är belägen i nordöstra Uppland. Anläggningen grundades 1951 och är nu 
uppdelade i två industriområden, där den ena ansvarar för skärtillverkning medan den 
andra för verktygstillverkning (Sandvik, 2012). I fabriken för verktygstillverkning 
återfinns avdelningar som i detta arbete har beteckning FH vilka producerar 
svarvverktyg och FR som producerar fräs- och borrverktyg. Detta examensarbete 
fokuserar på tillverkningen av svarvbommar som sker på avdelningen FH4. 
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2 Metod 
För att lösa ett problem behövs det ett strukturerat sätt att arbeta på. I detta kapitel 
beskrivs de metoder som använts för att strukturellt lösa detta examensarbetes problem. 
 

2.1    Datainsamling 

En omfattande datainsamling har gjorts under större delen av arbetets gång. Det mesta 
av informationen har samlats på plats i företaget genom olika metoder som kommer att 
nämnas nedan.  
 

 Litteraturstudie - Innan arbetet startades gjordes en genomgripande 
litteraturstudie om produktion, både allmänt om olika produktionsstrategier men 
också fördjupades i produktionsekonomi där bland annat även outsourcing och 
insourcing avhandlades. Dessutom lästes också ett antal böcker och 
examensarbeten under arbetets gång för att förstå mer om teorin bakom problem 
som stötts på, men också för att få inspiration till hur de kan angripas. 

 
 Verkstadspraktik - En praktik på fyra veckor har genomförts i avdelningen FH4 

och en tvådagars praktik har också genomförts i andra avdelningar inom FR för 
att få en bättre förståelse och inblick av arbetet i verkstaden samt av olika 
tillverkningsprocesser. 
 

 Dagligt arbete - Den förutsatta tiden för examensarbetet spenderades helt på 
företaget, vilket underlättades för samtal och intervjuer med olika berörda 
medarbetare i respektive avdelning. Dessutom kunde också observationer göras 
för att få ett mer objektivt perspektiv på nuläget i fabriken, samt gjort det möjligt 
att lättare göra värdeflödesanalys och tidtagningar när det behövdes. 

 
 Studiebesök - För att öka förståelsen för dagens ämnesmaterial och för 

leverantören gjordes därför ett studiebesök hos dem. Genom studiebesöket erhölls 
ett annat perspektiv av vilken påverkan som byte av ämnesmaterial skulle 
innebära för leverantören och för Sandvik Coromant i helhet. 

2.2    Tillvägagångssätt   

Arbetsgången för examensarbetet genomfördes i tre olika stadier som delvis överlappade 
varandra. Det första stadiet innebar praktik för att lära känna om verkstadsarbetet och 
bekanta sig med både personalen och de olika operationerna i flödena. Dessutom 
förbereddes också inför rapportskrivningen med litteraturstudier, som sedan fortlöpte 
under hela arbetet. 
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Det andra stadiet handlade om att kartlägga nuläget och identifiering av 
problemområden. Detta stadium visade sig vara den mest omfattande delen av arbetet då 
mycket av informationen tog lång tid att insamlas, bl.a. om dagens ämnesmaterial och de 
olika produkternas prognostiserade efterfrågan. Kartläggningen underlättades dock av 
den värdeflödesanalysen som gjordes, dock var det fortfarande tvunget att lägga mycket 
tid på tidtagningarna och observationer för att få så objektiva värden och information 
som möjligt. 
 
I det sista stadiet innebar en hel del sortering av den omfattande informationen som 
samlades ihop, för att sedan strukturera upp vad som ska ingå i analysen och vad som 
ska användas för framtagning av resultat och förbättringsförslag. Allt detta 
sammanställdes sedan i denna rapport, för att därefter diskuteras så att en slutgiltig 
rekommendation till företaget kan tas fram.  

2.3   Metodkritik 

En essentiell del av arbetet handlade om kartläggningen av nuläget. I detta fall har 
observationer och tidtagningar varit betydande för arbetet, men på grund av den 
tidsramen som finns för examensarbetet var det nödvändigt att prioritera andra delar av 
arbetet också. Därför genomfördes tidtagningarna och observationerna kanske inte 
tillräckligt många gånger för att kunna anses vara tillförlitliga, utan det är snarare ofta 
en ögonblicksbild av nuläget som fångats under dessa tillfällen.  
 
Tillverkningsprognosen för 2012 har utgjort grunden till många beräkningar och 
uppskattningar gjorda i detta arbete. Det är viktigt att poängtera att prognoser är sällan 
helt korrekta och risken finns att de kan vara grovt missvisande i jämförelse med 
verkligheten. På detta vis påverkas också de resultat som baseras på dem, men eftersom 
prognosen för 2012 uppdateras hela tiden med nya försäljningssiffror utefter varje månad 
bör den därför vara en relativ tillförlitlig källa. 
 
Den största bristen med detta arbete är avsaknad av en riktig offert från leverantör av 
ämnesmaterial. På grund av detta var många värden hämtade från dagsläget och var 
tvungna att uppskattas till de olika framtidsscenarierna, vilket medför att till att flera 
resultat endast fick ses som en fingervisning snarare än hela sanningen. 
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3 Teori 
Följande kapitel kommer att beskriva teorier kring bl.a. produktion och logistik. Dessa 
teorier har valts ut för att skapa djupare förståelse av rapportens innehåll och en 
referensram för hur problemet i detta arbete ska behandlas. 

3.1    Produktion 

I ett industriföretag är produktion enligt Olhager (2010) en transformationsprocess där 
företagets produkter framställs genom förädling av råvaror med hjälp av maskiner och 
personal. För att skapa lönsamhet i företagen måste produkten vara mer värd för 
konsumenten än de resurser som har använts i produktionen, därför är det nödvändigt 
att produktförädlingen sker så effektivt som möjligt. Detta innebär att företagen måste 
hålla nere kostnaderna så låga som möjligt, men samtidigt ha höga volymer samt att 
konsumenterna kan erhålla de mest efterfrågade produkterna. Enligt Dencker, Gröndal, 
Tangen & von Axelson (2008) finns det två synsätt på vad som är produktionssystemets 
mål inom industrin idag:  
 

1. Att åstadkomma lägsta möjliga kostnad oavsett om produkterna tillverkas inom 
eller utanför företaget. 

2. Att ständigt förse företaget med nya idéer som kan bidra till utveckling av 
produkter och produktion i framtiden. 
 

Medan det första synsättet fokuserar på kostnaderna, prioriterar det andra synsättet 
mer på att skapa mer kundanpassade produkter. Fördelar med kundanpassade 
produkter är att företaget kan ta ut ett högre pris på dem, men det innebär sämre 
skalfördelar då det blir en begränsad produktionsvolym. Däremot om man endast 
fokuserar på kostnaderna kan en större volym uppnås med hjälp av 
standardprodukterna, nackdelen är dock att produkterna blir mindre unika och lättare 
att imiteras av konkurrenterna. Enligt Dencker m.fl. (2008) är det därför optimalt att 
skapa ett produktionssystem som kombinerar båda synsätten, dvs. att kunna sälja stora 
volymer och vara så kostnadseffektivt som möjligt samtidigt som produkterna är 
kundanpassade som kan säljas för ett högre pris, se Figur 2. 
 

 
Figur 2. Diagram över var målet med produktionssystemet ska vara (Dencker m.fl., 2008) 
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3.1.1    Produktions‐ och produktstrategi 
Det finns många tolkningar av vad produktionsstrategi innebär, i Olhager (2010) menas 
att det är en strategisk planering för att uppnå företagets långsiktiga mål och ska vara 
baserad på företagets affärsidé. Produktionsstrategis främsta uppgift också att förstärka 
företagets konkurrenskraft genom att ge stöd till utveckling och konstruktion av 
produkter. Enligt Dencker m.fl. (2008) är det därför nödvändigt att produktionsstrategin 
samordnas med företagets produktstrategi för att skapa bästa möjligheter för företaget 
att konkurrera och erhålla lönsamhet. Dessa möjligheter kan exempelvis vara: 
 

 Ökad produktkvalitet 
 Minskad produktkostnad 
 Kortare utvecklingstid 
 Minskad utvecklingskostnad 
 Ökad utvecklingskapacitet 

 
Produktstrategin ska alltså ge vägledning för hur den framtida produktportföljen ska se 
ut samt hur effektiviteten vid produktutveckling ska maximeras. Många viktiga beslut i 
olika projekt för investering inom produktutveckling baseras på målen som har 
formulerats av produktstrategin, dessa beslut kan enligt Dencker m.fl. (2008) gälla för: 
 

 Ny produkt från existerande produktplattform 
 Nya produktplattformar 
 Förbättring av befintliga produkter 
 Nya produkter 

 
När kunderna har nya krav på produkter brukar företagen ofta bemöta dem genom att 
skapa nya produkter från existerande produktplattform eller genom att förbättra 
befintliga produkter. En produktplattform är enligt Dencker m.fl. (2008) en eller flera 
enheter som delas av flera produkter och produktvarianter, fördelarna med en utarbetad 
plattformstrategi är att det går relativt snabbt och enkelt att skapa nya produkter eller 
s.k. derivatprodukter från en och samma plattform. Utan plattformsstrategi skulle nya 
produkter ta längre tid att utveckla och innebär också större risker samt högre kostnader. 
Om företaget istället vill skapa en ny produktfamilj behövs det då introducera en ny 
produktplattform, vilket kan ta två till tio gånger längre tid och pengar jämfört med 
utveckling av en derivatprodukt. Många gånger är introduktion av nya 
produktplattformar sammankopplad till utveckling och tillämpning av ny 
produktionsteknik, vilket är ännu ett bevis på att samordning mellan 
produktionsstrategi och produktstrategi är nödvändigt.  

3.1.2    Produktionsflöde 
Högt kapacitetsutnyttjande, korta genomloppstider och hög flexibilitet är oftast de 
önskemålen på hur ett effektivt produktionssystem ska vara. För att åstadkomma detta 
har utformningen av produktionsflöde en viktig betydelse. Det finns tre faktorer som 
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måste tas hänsyn till vid utformning av produktionsflöde, nämligen produkternas volym, 
variantflora och grad av flödesorientering. Enligt Dencker m.fl. (2008) finns det fem 
grundtyper av produktionsflöden och dessa är: 
 

1. Fast position 
2. Funktionell verkstad 
3. Flödesgrupp 
4. Lina 

 
Den ovanstående listan är rangordnad efter ökande flödesorientering, där fast position 
har lägst grad och har högst grad av flödesorientering. Enligt Dencker m.fl. (2008) 
innebär fast position att produktionen sker på plats eftersom produkten, exempelvis ett 
hus eller en bro kräver att tillverkningsresurserna transporteras till dit då produkten är 
oftast omöjliga att flytta. Nästa typ av produktionsflöde är istället maskinorienterad. 
Detta betyder att maskiner med samma funktion grupperas på ett och samma ställe, till 
exempel alla svarvmaskiner samlas till en egen avdelning och fräsmaskinerna till en 
annan, därav benämningen funktionell verkstad. Flödesgrupp som är den tredje typen är 
motsatsen till funktionell verkstad och är med andra ord produktorienterad. Maskiner 
med olika funktioner samlas nära varandra för att möjliggöra kortare transportvägar för 
en viss produktgrupp. I denna uppsats kommer en större fokus vara på flödesgrupp som 
produktionsflöde och kommer att fördjupas mer senare i avsnittet. Den sista typen av 
produktionsflöde är lina där tillverkningssystemet är specialutformad för produktion av 
bara en viss produkt eller produktgrupp. Därför är lina det mest förekommande 
produktionsflöde vid massproduktion av standardiserade produkter. En sammanfattning 
av vilken sort av tillverkning som respektive produktionsflöde är mest lämplig för kan 
ses i Figur 3. 
 

 
Figur 3. Diagram över de olika produktionsflödens tillämpbara områden med hänsyn till produktionsvolym 

och antal produktvarianter (Dencker m.fl., 2008). 
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För att skapa en flödesgrupp är det viktigt att först skapa en produktgrupp baserad på 
att produkterna har en relativt lika geometri och bearbetningsordning. Utifrån 
operationsföljden samlas de nödvändiga maskiner i ett flöde med korta avstånd från 
varandra, se exempel på hur en flödesgrupp kan se ut i Figur 4. 
 

 

Figur 4. Exempel på en flödesgrupp (Dencker m.fl., 2008). 

En av fördelarna med flödesgrupp som produktionsflöde är att flexibiliteten kan 
fortfarande vara hög trots produktgruppen innehar många varianter och stor volym, 
detta beror bl.a. på att artiklarna inom produktgruppen skiljer sig inte så mycket åt 
vilket underlättar omställningarna i maskinerna. Däremot om partierna blir mindre och 
artiklarna mellan partierna varierar mycket i dimensionerna kan det innebära många 
omställningar, vilket ställer krav på en högre omställningseffektivitet. Detta är enligt 
Dencker m.fl. (2008) något som många verkstäder är sämre på och leder därför till höga 
produktionskostnader.  
 
En annan fördel med flödesgrupp är att flödesorienteringen ökas, vilket bidrar till att det 
skapar möjligheter för korta genomloppstider och låg kapitalbindning förutsatt att 
partierna inte är för små. I många verkstäder är flödesgruppen uppbyggd kring en eller 
ett par dyrare maskiner, exempelvis en cell med robot och två avancerade fräsmaskiner. 
Med en sådan dyr maskin önskas det att dess kapacitet utnyttjas maximalt och maskinen 
blir då s.k. ”styrande maskin”. Övriga maskiner i flödesgruppen kan vara av enklare och 
billigare typ, därför kallas de ofta för ”kompletteringsmaskiner”. Med denna princip är 
det naturligt att den styrande maskinen blir flaskhalsen i flödesgrupp och ur 
planeringssynpunkt har då denna mest betydelse vid planeringen, eftersom denna styr 
hela gruppens kapacitet. Därför måste kompletteringsmaskinerna skapa ett så enkelt 
och rakt flöde som möjligt genom den styrande maskinen, för om denna blir underbelagd 
minskas också produktiviteten för hela gruppen. Oftast placeras resurserna efter den 
mest förekommande bearbetningsordning bland artiklarna i den valda produktgruppen, 
det ideala är att hela flödet är enkelriktat från in- till utleverans så att 
genomloppstiderna blir så korta som möjligt (Olhager, 2010). 
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3.1.3    Produktionsekonomi 
Det har tidigare nämnt om de olika målen som finns för ett effektivt produktionssystem, 
som bl.a. flexibilitet, lönsamhet och produktivitet. Dessutom är leveransförmåga och 
kvalitet också viktiga mål att uppnå för ett produktionssystem. Enligt Olhager (2010) är 
många av dessa mål motstridiga, vilket oftast beror på att resurstillgängligheten är 
begränsad. Därför är det nödvändigt att avvägningar mellan tekniska och ekonomiska 
aspekter görs, vilket innebär ett val bland dessa tre fokusområden måste göras: 
 

 God leveransförmåga genom en hög lagertillgänglighet eller genom kort 
leveranstid och hög leveranssäkerhet. 

 Låg kapitalbindning i material genom kort genomloppstid i produktionen. 
 Låg tillverkningskostnad per detalj genom hög och jämn utnyttjandegrad av 

resurserna som t.ex. hög maskinbeläggning.  
 
Vissa mål kan samverkas medan andra ligger i konflikt med varandra. Om hög 
lagertillgänglighet eftersträvas kan det kombineras med ett högt resursutnyttjande då 
det produceras mot lager, dock innebär det en hög kapitalbindning i material men låg 
tillverkningskostnad per produkt. Om det är däremot korta leveranstider som prioriteras, 
kan detta mål förenas med målet att ha låg kapitalbindning i material genom produktion 
mot kundorder. Däremot kommer det att stå i konflikt med tillverkningskostnaden, 
eftersom korta ledtider kräver i regel att det finns viss överkapacitet i produktionen 
vilket i sin tur innebär högre tillverkningskostnad per produkt. Från dessa exempel går 
det att notera att den största målkonflikten ligger mellan genomloppstid och 
tillverkningskostnad, därför är det upp till varje företag att bestämma hur avvägningen 
mellan målen ska vara med hänsyn till deras egen verksamhetsfilosofi.  
 
Lagerhållningskostnad och maskintimkostnad 
Vid val av ämnesmaterial till tillverkningsprocessen finns det två kostnader som kan 
vara intressanta, nämligen lagerhållningskostnad och maskintimkostnad. 
Lagerhållningskostnaden omfattar enligt Olhager (2010) främst kapitalkostnaden för 
material, men också fördelade kostnader för kassation, inkurans och materialhantering 
och försäkring. Till dessa tillkommer också en lagerränta som ligger på mellan 15 till 40 
procent. Vissa kostnader beror också på hur skrymmande artiklar är, t.ex. om den tar 
stor lageryta och dessutom är tung kommer det innebära att kostnader för 
materialhanteringen att öka. Vid brist av material uppstår då kostnad för negativ 
lagerhållning, oftast är bristkostnaden svårt att bestämma exakt men kan uppskattas 
m.h.a. kostnader för exempelvis försäljningsbortfall, restorderhantering och 
goodwillförlust.  
 
När exempelvis ämnesmaterial till en produkt ändras eller när det köps en ny maskin, 
påverkas också maskintimkostnad. I Sveriges Verkstadsindustrier (1989) berättas att 
maskintimkostnad kan beräknas genom återanskaffningskostnad fördelad på den 
förväntade totala drifttiden. Till den resulterande kvoten bör det också tillkomma 
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kostnader för reparationer och underhåll samt operatörkostnader och lokalhyra. Dock är 
detta beräkningssätt inte standard bland alla företagen utan varje företag har sitt sätt 
att beräkna. I vissa företag baseras maskintimkostnad på värdet på det som maskinen 
producerar under en timme. Om målet är att erhålla en så låg maskintimkostnad som 
möjligt, innebär det att maskinerna bör vara i arbete hela tiden. Detta kommer dock 
motverka sänkningen av lagerhållningskostnaden som nämndes tidigare. 

3.1.4    Outsourcing eller insourcing 
Outsourcing har varit en populär trend de senaste decennierna och pågår fortfarande 
bland många företag än idag. Detta fenomen innebär enligt Johansson & Spångberg 
(2007) att ett företag flyttar delar av eller hela sin interna verksamhet till externa 
leverantörer för att på detta vis fokusera mer på sin kärnverksamhet. Den verksamhet 
som kan förflyttas kan idag handla om allt från telefonväxlar och bevakning till 
produktion och ledningsfunktioner. Motiven till outsourcing kan vara många, i 
undersökningen som gjordes i examensarbetet av Aittamaa & Senning (2007) kan dessa 
vara minskade kostnader, ökad flexibilitet samt fokusering och specialisering.  
 
Enligt Aittamaa & Senning (2007) kan minskade kostnader erhållas för företaget genom 
att köpa in produkter eller tjänster till en lägre kostnad än att producera dem själva, 
vilket beror på att de leverantörer som företaget outsourcar till ofta har skalfördelar pga. 
sin höga produktionsvolym. Inom kategorin minskade kostnader kan outsourcing också 
medföra till att företagets kapitalbindning blir lägre samtidigt som påverkan av 
konjunktursvängningar också minskas. Ökad flexibilitet kan vara som sagt ett annat 
motiv för outsourcing, exempelvis kan produktionen av viss produkt ändras lättare 
genom en ny leverantör istället för investering av nya maskiner eller utbildning av 
personalen för nya arbetsmetoder och teknik. Fokusering och specialisering kan också 
enligt Aittamaa & Senning (2007) motivera till outsourcing. Företag som outsourcar har 
möjlighet att ha en större och bättre fokus på sin kärnkompetens, dvs. det 
verksamhetsområde som gör dem konkurrenskraftiga och skapar mest värde. Däremot 
de områden som inte tillhör kärnverksamheten kan frigöras från företaget och förflyttas 
till underleverantörer som är mer specialiserad på dem. Dessutom kan företaget också 
tillägna mer tid åt utveckling av nya innovationer som kan bidra till företagets fortsatta 
tillväxt. 
 
Samtidigt det finns många fördelar med outsourcing, finns det också många risker med 
outsourcing. I Aittamaa & Senning (2007) nämns att outsourcing kan bl.a. leda till 
urholkad kärnkompetens, beroende av leverantören, minskad flexibilitet, hämmad 
innovationsbenägenhet och lärande samt förlorad kontroll. Bland dessa anses urholkad 
kärnkompetens och beroende av leverantören vara de faror som de förfrågade företagen i 
Aittamaa & Senning (2007) vara mest rädda för i samband med outsourcing. Att tappa 
kärnkompetensen skulle innebära att företaget förlorar sin konkurrenskraft och därmed 
också sin utveckling. Dessutom kan detta också påverka kvaliteten på slutprodukten 
vilket på lång sikt ger negativa konsekvenser på företagets lönsamhet. Rädslan för ett 
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alltför stort beroende av leverantören bygger också på farhågan över att vissa 
kompetenser över viktiga delar av verksamheten förflyttas till leverantören, om 
samarbetet med leverantören sedan avbryts kan det då innebära för företaget att dessa 
kompetenser går förlorad och måste byggas upp från grunden igen. Dessutom kan en 
stark beroendeställning till leverantören utvecklas till att företaget får sämre möjligheter 
när det gäller att ställa krav eller omförhandla priserna. 
 
På grund av de nämnda riskerna och blandade erfarenheter av outsourcing, har många 
företag i det svenska näringslivet enligt Johansson & Spångberg (2007) börjat återta 
produktionen av produkter eller tjänster från sina externa leverantörer och övertas av 
den egna verksamheten istället. Detta fenomen som är motsatsen till outsourcing, kallas 
för insourcing. Motiven till insourcing kan vara enligt Aittamaa & Senning (2007) att 
kvaliteten från leverantören inte uppfyller kraven, att det är sämre möjligheter för 
utveckling eller tillämpning av ny teknik samt att den ekonomiska besparingen genom 
outsourcingen inte motsvarar förväntningarna. 
 
Fördelar med insourcing kan främst vara enligt Johansson & Spångberg (2007) att 
företaget får större möjlighet att bygga upp kunskap internt samt ökad förmåga till 
tvärfunktionellt samarbete. Dessutom kan risken för spridning av konfidentiell 
information minskas samtidigt som bättre kontroll över produktionsprocessen kan 
erhållas. En annan viktig fördel som många företag i Johansson & Spångberg (2007)  
poängterar är att det är större garantier att kvaliteten på produkterna eller tjänsterna 
uppnår den önskade standarden genom insourcing. Tidigare nämndes att kostnaderna 
kan minskas genom outsourcing i och med leverantörerna kan producera till en lägre 
kostnad genom deras skalfördelar, men det är viktigt att inte glömma externa 
leverantörer är alltid efter att göra vinster. Därför kan vad som förefaller vara låga 
kostnader från början kan närsomhelst bli högre än vad företaget hade uppskattat. Med 
insourcing blir det lättare för företaget att kontrollera de totala kostnaderna och 
dessutom med personalen i nära samarbete kan också fel och stigande kostnader 
åtgärdas snabbare.  
 
Företag som insourcar minskar såklart även sitt beroende av leverantören och dess 
kompetens, men enligt Aittamaa & Senning (2007) kan det finna stora risker med 
förlorande av leverantörens kompetens. För företaget tar det förstås tid och pengar att 
återuppbygga denna kompentens, dessutom kommer kvaliteten på produkterna att få 
lida då det är omöjligt att uppnå den tidigare standarden i första taget. Dessutom kan 
insourcing också kräva stora investeringar i form av nya maskiner och utrustningar, 
något som många företag har svårt att ha råd med, speciellt för mindre företag där man 
försöker hålla fasta kostnader så låga som möjligt. Dessutom är det inte heller säkert att 
ett återinförande av produktionen kan ge lägre kostnader då företaget ofta saknar de 
stordriftsfördelar som leverantören hade.  
 
 



12 
 

Materialförsörjning Produktion Distribution 

Samordning Samordning 

Styrning Styrning Styrning 

Råvarulager Intern 
transport 

Buffert Produkter  
i  

arbete 

Färdigvarulager Extern 
transport 

Distributions- 
lager 

Extern 
transport 

Logistiksystem i ett företag 

3.2    Logistik 

Logistik i ett företag kan förklaras som styrningen av företagets materialförsörjning, 
produktion och distribution. Oftast ses logistik som ett system med målet att kunna 
tillfredsställa kundbehovet på ett effektivt sätt, nämligen genom att material och 
produkter finns på rätt plats i rätt tid (Jonsson & Mattson, 2012). Se Figur 5 för exempel 
på logistiksystem i ett företag. 
 

Figur 5. Exempel på logistiksystem i ett företag (Jonsson & Mattson, 2012). 

I ett tillverkande företag har materialförsörjning nära koppling till produktionssystemet, 
inte sällan är de integrerade i en och samma avdelning. Med denna förbindelse innebär 
det att produktionssystemet också har direkta relationer med leverantörens 
distributionssystem genom materialförsörjningen. Enligt Jonsson & Mattson (2012) är 
det nödvändigt att information om kunders och produktions behov utgör grunden för 
materialförsörjningen, det är endast då produktionssystemet kan ske mest effektivt 
eftersom leveransfrekvenser och sändningsstorlekar styr i hög grad hur arbetet i 
produktionen ska utformas. Dessutom bör materialförsörjningen också vara anpassad till 
leverantörernas distribution och produktion, som företag bör det exempelvis övervägas 
om små och frekventa leveranser ska eftersträvas, då detta kan leda till att leverantörens 
kapitalbindning ökas och därmed påverkas de totala kostnaderna för både företaget och 
leverantören. För att få en djupare förståelse för logistiksystemets funktioner är det 
viktigt att känna till materialflöde i företaget. 

3.2.1    Materialflöde och materialhantering 
I ett logistiksystem består materialflödet av förflyttning, hantering och lagring av varor. 
Figur 5 visar att materialflödet alltid initieras från något sorts lager och i ett tillverkande 
företag är det oftast ett råvarulager. Beroende på om det är lagring av helpall eller 
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plocklager används olika principer för utformningen av lagret, dock är det främsta målet 
fortfarande att ha en hög fyllnadsgrad och låga driftkostnader genom att minimera 
lagerhållningskostnaderna och hanteringskostnaderna. För att uppnå detta är det 
nödvändigt att så mycket som möjligt av lagringsutrymmet utnyttjas utan att det blir en 
negativ inverkan på materialhanteringen. Som exempel för att åstadkomma detta 
nämner Jonsson & Mattson (2012) att tillräckligt utrymme för transportgångar måste 
finnas samt att ständig tillgång av ett antal lediga lagringsplatser existera då 
lagringsbehoven varierar ofta. Dessutom bör det också ta hänsyn till lagrets layout 
genom att högfrekventa artiklar placeras lättåtkomliga för att underlätta hanteringen 
samtidigt som transportsträckan kan minimeras.  
 
För fysisk förvaring av artiklar tillämpas olika principer och utrustning som enligt 
Jonsson & Mattson (2012) kallas för förvaringssystem. Det finns fem vanliga 
förvaringsprinciper: 
 

 Hyllfackslagring 
 Djup- och fristapling 
 Paternosterlagring 
 Automatlagring 
 Ställagelagring 

 
Det mest vanliga lagringssätt på verkstadsgolvet bland många industrier är 
ställagelagring, vilket innebär att artiklarna placeras en lastbärare som oftast är i form 
av en pall för att sedan lagras i ett fack i en pallställage. Hur pallställage ser ut beror helt 
på artiklarnas behov, hanteringsutrustning etc., men syftet är detsamma nämligen att 
pallarna ska vara direkt åtkomliga från transportgångarna (Jonsson & Mattson, 2012).  

3.2.2    Leveranssäkerhet 
Enligt Jonsson & Mattson (2012) är leveranssäkerhet ett sätt att mäta företagets 
förmåga att leverera varor i rätt kvantitet och kvalitet. I vanliga fall definieras 
leveranssäkerheten som antal kundorder utan anmärkning från kund i relation till det 
totala antalet levererade ordnar. Dessa anmärkningar kan handla om att de levererade 
artiklarna inte uppfyller kundens kvalitetskrav eller att antalet inte överensstämmer 
med kundens beställning. Ofta kan fel kvantitet bero på att leverantörens plock- eller 
packningsprocess varit bristfällig, medan kvalitetsfel kan ha uppstått under 
leverantörens tillverkningsprocess eller orsakats under transporten, i vissa fall kan det 
hända att varorna också skadats under hanteringen hos kunden efter att de har 
ankommits. Ur en kunds perspektiv eftersträvas alltid en leverantör med en så hög 
leveranssäkerhet som möjligt, därför ses denna som en viktig faktor vid val av 
leverantörer. 
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3.3    Värdeflödesanalys 

Ett värdeflöde omfattar enligt Alsterman et al. (2011) alla aktiviteter, värdeskapande 
som icke värdeskapande som behövs för att exempelvis förädla en produkt i en fabrik. 
Värdeflödesanalys är en kvalitativ metod med syfte att kartlägga produktionssystemets 
värdeflöden och hitta förbättringsmöjligheter. Som första steget i metoden väljs en 
produkt eller en produktfamilj ut, vilken bör vara representativ för det flödet man vill 
undersöka. Därefter kartläggs det nuvarande tillståndet av det utvalda flödet, som start 
kan det göras på låg detaljnivå då avsikten är att först skaffa en översiktlig bild av hur 
tillverkningsprocessen ser ut idag. Därför börjar man med att vandra längs det 
undersökta flödet, helst bör kartläggningen starta vid det processteg som är direkt 
kopplad till kundens behov, exempelvis monteringen och därefter uppströms tills alla 
processteg i flödet är identifierade och uppritade på kartan.  
 
När processkartläggningen är utförd följer man istället en produkt i arbete och dess väg 
genom flödet. Under utförandet inventeras alla buffertar samt lager före och efter varje 
processteg, dessutom samlas också data gällande bland annat: 
 

 Cykeltid 
 Processtid 
 Omställningstid 
 Maskinutnyttjande 
 Partistorlekar 

 Kassation 
 Antal operatörer 
 Skiftform/Arbetstider 
 Leveransvolym 
 Tillgänglighet 

 
Dessa data bör enligt Rother & Shook (1998) helst uppmätas själva under kartläggningen 
med undantag för kanske maskinernas tillgänglighet och utnyttjande samt kassationer, 
eftersom de aktuella data stämmer för det mesta inte överens med dem som finns i systemet. 
Detta kan bero på att data inte har uppdaterats sedan förhållanden i tillverkningsprocessen 
har förändrats efter t.ex. introduktion av nya produkter och köp av nya maskiner. Medan 
dessa informationer skrivs in i kartan för nuläget, hämtas också information om kunden och 
leverantören inklusive hur råmaterial kommer till fabriken till hur färdiga produkter 
levereras till kunden, bl.a. är data gällande den prognostiserade efterfrågan av det aktuella 
året samt antal arbetsdagar under samma år extra intressanta. Dessa informationer 
kompletteras sedan med illustrationer i form av diverse symboler som förklaras i Bilaga 16.  
 
Med de data som samlats kan kundbehovet per dag räknas ut, vilket används sedan till att 
beräkna s.k. räcktid för varje buffert eller lager, dvs. den tid som bufferten/lagret räcker med 
avseende till kundens behov (Alsterman et al, 2011). När räcktider har antecknats för alla 
lager och buffertar i kartan, ges dess summa tillsammans med summan av samtliga 
processtider och cykeltider i flödet en ledtid, dvs. den genomsnittliga genomflödestiden för en 
artikel i flödet. Kompletterad med information om hur tillverkningsprocessen och dess 
processteg styrs, bör en karta över nuläget med metoden värdeflödeflödesanalys se ut som i 
Figur 6. 
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Figur 6. Exempel på karta över nuläget m.h.a. värdeflödesanalys (Alsterman et al., 2011). 

För att se vilken förbättringspotential det finns i tillverkningsprocessen, jämförs denna 
ledtid med den värdehöjande tiden, dvs. den tidigare nämnda summan av cykeltiderna 
och processtiderna. I regel vid tillämpning av värdeflödesanalys börjar nästa steg efter 
att problem och slöseriet i flödet har synliggjorts, som innebär att skapa en karta över ett 
framtida tillstånd och en handlingsplan med syfte att lösa problemen och effektivisera 
flödet genom att tillämpa Lean-principerna (Bicheno, 2007).  
 
I detta examensarbete kommer det endast handla om att kartlägga det nuvarande 
tillståndet och andra stegen av värdeflödesanalysen kommer inte att användas, eftersom 
målet med arbetet berör andra områden. Kartläggningen är redan en tillräcklig effektiv 
metod för att öka förståelse om flödet och processtegen i tillverkningen, dock är det 
viktigt att komma ihåg att det är en ögonblicksbild som studeras och att det inte omfattar 
alla påverkande faktorer. 
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4 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel görs en fördjupning om produktionssystemet i FH4 där bland annat 
produkten, tillverkningsprocesserna, ämnesmaterial och materialhantering kommer ha 
en stor fokus. 

4.1    Svarvbom 

Svarvbom är en typ av skärhållare som används för invändig svarvning. I jämförelsen 
med andra skärhållare är det den runda formen av skaftet som utmärker svarvbommen. 
Svarvbom som verktyg består egentligen av hållare, skär och diverse komponenter för 
fastspänning av skäret i hållaren. FH4 är den största enheten inom Sandvik Coromant 
för tillverkning av svarvbommar och erbjuder en produktflora av ca 900 olika produkter 
till sina kunder. Skillnaderna mellan produkterna beror främst på dess diameter, längd 
och utformningen av plattläge.  
 
Plattläge är en kombination av flera olika formelement som kräver mest bearbetning i 
tillverkningsprocessen och också har högsta toleranskrav. Detta beror på att plattläget är 
platsen där skäret ska placeras och fastspännas, vilket innebär också det område som 
kommer utsättas för mycket påfrestningar när svarvbommen används. De allra flesta av 
svarvbommar har också kylkanal, som möjliggör tillförsel av kylvätska genom 
svarvbommen vid bearbetning. Med hjälp av kylvätska minskas slitaget på skäret 
samtidigt som spånbrytning och spåntransporten förbättras, därför har fler och fler 
nytillkomna svarvbommar försetts med kylkanal för att öka verktygslivslängden samt 
bidra till högre kvalitet på de bearbetade detaljerna. Se Figur 7 för exempel på 
svarvbommar. 

 
Figur 7. Exempel på Sandvik Coromants svarvbommar. 

Resultatet efter bearbetningen med invändig svarvning beror i hög grad av plattlägets 
design. Designen finns i många olika utförande, bl.a. kan plattlägets storlek och geometri 
varieras mycket samt att plattläget finns i både vänster och högerutförande. Dessutom 
medför skillnader av plattlägets design till att det används olika fastspänningssystem, 
exempel på vanliga fastspänningar är spännklamp-, kilklamp-, hävarm- och 
skruvfastspänning.  
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4.2    FH4 

FH4 upptar en yta på ca 1000 kvm och liksom många andra produktionsflöden i FH är 
den utformad som en flödesgrupp. Produktgruppen som FH4 ansvarar för består främst 
av svarvbommar och som tidigare nämnt kan flödesgruppen producera ca 900 olika 
varianter av svarvbommar. Inom flödesgruppen finns fem olika materialflöden och är s.k. 
A-linjer med namnen A-20, A-21, A-25, A-26 och A-51. Enligt tillverkningsprognosen för 
2012 ska det sammanlagt produceras 145 376 stycken svarvbommar i FH4, se Figur 8 för 
volymfördelningen mellan de fem A-linjerna. 

 
Figur 8. Volymfördelningen mellan produktionslinjerna inom FH4. 

I detta examensarbete är fokusen endast på flödena A-20, A-21 och A-25, vilka 
producerade artiklar utgör 91 % av FH4s totala produktionsvolym. Att A-26 och A-51 inte 
berörs i detta arbete beror också på att deras materialflöde skiljer sig mer från de andra 
flödena. A-26 är egentligen ett ämnesflöde till stickstålshållare vilket innebär att bara ett 
fåtal operationer görs i FH4. Detta gäller också för A-51 som är för bommar med den 
största diametern på 50 mm, vilka vissa operationer görs via legotillverkning.  

4.2.1    Mjukt och hårt flöde 
Tillverkningsprocessen i A-20 och A-21 består av nio respektive åtta operationer. Den största 
skillnaden mellan A-20 och A-21 ligger i deras operationsföljder där främst operationerna 
härdning och anlöpning sker vid olika steg i deras tillverkningsprocess. För A-20 sker 
härdningen och anlöpningen efter nästan all skärande bearbetning såsom svarvning av 
bommens skaft och fräsning av plattläge, därav namnet ”det mjuka flödet”. För A-21 sker 
däremot härdningen och anlöpningen före de skärande bearbetningarna och kallas därför ”det 
hårda flödet” i FH4. Flödet för A-25 har exakt samma operationsföljd som A-21 med endast 
små skillnader i märknings- och packningsoperationer. Därför brukar också likartade ordnar 
från A-21 och A-25 läggas ihop vid bearbetningarna för att minimera omställningarna i 
respektive maskingrupp. I Figur 9 finns en översiktlig bild på de nämnda flödena i FH4. 
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Figur 9. Flödesschema för tillverkningsprocessen i A-20, A-21 och A-25. 

Benämningarna som används i Figur 9 är förkortningarna för operationerna vilka 
används på orderhandlingarna. När en orderhandling genereras medföljer nämligen en 
lista på operationer som produkten måste genomgå i tillverkningsprocessen. Mer 
utförligt om operationerna för de båda flödena kommer att redovisas i Kapitel 4.3.  

4.2.2    Personal och förbättringsarbete 
Personalen i FH4 består idag av 19 personer inklusive produktionsledare. Operatörerna 
är fördelade till respektive maskingrupp och beroende på hur hög kapacitet den ska ha 
bestäms då hur stor bemanning och vilka skiftformer som behövs. Utifrån Figur 9 går det 
att notera att flödena består av ett flertal av operationer som skiljer sig mycket från 
varandra. Detta har medfört till att många av operatörerna har blivit specialiserad inom 
den maskingrupp de är ansvariga för, men saknar kompetens för de andra 
maskingrupperna. Därför har avdelningen en viss känslighet för frånvaro då det inte 
alltid finns möjligheter att ersätta en operatör med en annan.  
 
För att få en översikt på statusen i alla maskingrupper och på problem som har dykt upp 
under dagen genomförs det två s.k. pulsmöten varje dag. Ena mötet sker på förmiddagen 
och det andra sker på eftermiddagen så att samtliga personal med olika skift under 
dagen blir uppdaterade om statusen på produktionen. I mötena tas också upp problem 
som uppfångats från kvalitetskontrollerna Kobe och Spot-check. Kobe är en slags 
stickkontroll av levererade artiklar och granskningen görs visuellt utifrån kundens 
perspektiv. Spot-check är däremot en stickkontroll som görs på artiklarna i lagret där 
mätningar görs utifrån de bestämda kvalitetskraven. Syftet med dessa kontroller är att 
driva på förbättringsarbete och skapa högre kvalitet på produkterna.  
 
Utöver pulsmöten deltar produktionsledaren också i ett dagligt morgonmöte tillsammans 
med andra produktionsledare inom FH, ansvarige för reparationsavdelningen, 
produktionschefen och chefen för den produktionstekniska avdelningen. I detta möte tas 

A-20

A-21 & A-25

SKPL: Svarvning komplett   HÄ+ANL: Härdning och anlöpning  JET: Jetalisering 

BKH: Pipborrning    RIKT: Riktning      M+ASY: Montering och avsyning 

FKPL: Fräsning komplett   SLR: Slipning      MÄRK: Märkning 



19 
 

det upp akuta problem från olika avdelningar, dessutom rapporteras avdelningarnas 
status gällande: 
 

 Lagertillgänglighet 
 Leverans 
 Kvalitet 

 
Genom dessa möten skapas också initiativ till nya förbättringsprojekt, dessa kan vara 
bl.a. introduktion av nya produkter eller investeringar av nya maskiner. I projektet som 
detta examensarbete är del av är nya maskininvesteringar mycket aktuellt för de 
framtida flödena. Idag är maskingrupperna i FH4 placerade enligt layouten i Figur 10, 
för större bild på layouten se Bilaga 1.  
 

 

Figur 10. Fabrikslayout över FH4. 

1. Inbuffert (Pallställage) 

2. SKPL (F-svarv) 

3. SKPL (F-svarv) 

4. BKH (T-pipborr) 

5. FKPL (S-fräs) 

6. FKPL (S-fräs) 

7. FKPL (H-fräs) 

8. SLR (D-slip) 

9. SLR (S-slip med robot) 

10. SLR (S-slip utan robot) 

11. RK (Riktningsmaskin) 

12. M+ASY (Monteringsbänkar) 
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4.2.3    Flödesvägar för A‐linjerna   
Flödena för A-linjerna startas först från ○1  i Figur 10 som är ett pallställage med 

råvarulager, därefter delas flödena upp beroende på om det är mjukt eller hårt flöde. Om 
det är mjukt dvs. A-20 förs ämnesmaterialen till antingen ○2  eller ○3  som båda är 

maskingrupperna för den första operationen SKPL. Efter denna operation skickas 
bitarna vidare till pipborrning på ○4  och sedan till bearbetning av plattläge, vilket kan 
ske i ○5 , ○6  eller ○7 . Nu när nästan all skärande bearbetning har gjorts skickas då 

bommarna till avdelningen FH6 för härdning och anlöpning. Efter transport tillbaka till 
FH4 genomgår bommarna först riktningsoperation i ○11  för att sedan slipas till 
färdigtolerans i antingen ○8 , ○9  eller ○10 . Därefter hämtas bommarna igen och körs med 

truck till FH6 en gång till för jetalisering eller svartoxidering som det också kallas. När 
bitarna kommer tillbaka till FH4 är de nästan färdiga produkter, dessa behöver då bara 
monteras och avsynas i ○12  för att till sist transporteras till FH2 där de märks och 

packas.  
 
Som tidigare nämnd är skillnaden mellan det mjuka och det hårda flödet inte stora. För 
det hårda flödet, dvs. A-21 och A-25 startas första operationen med pipborrning i ○4  och 

direkt därefter härdas och anlöps bitarna i FH6. De efterkommande operationerna har 
nästan samma ordningsföljd som A-20, först svarvning och fräsning av plan i ○2  eller ○3 , 

sedan slipning och därefter fräsning av plattläge i samma maskingrupper som A-20 
använder. Då krokigheten för bommarna i det hårda flödet blir mindre efter 
värmebehandlingen behöver därför de inte riktas. På grund av detta innebär det att 
tillverkningsprocessen för det hårda flödet har endast 8 operationer medan det mjuka 
flödet kräver 9 operationer, trots detta är det beslutat att många av produkter som idag 
tillverkas genom det hårda flödet ska tillverkas genom det mjuka istället. I nästa avsnitt 
om tillverkningsprocessen kommer det att förklaras varför. 

4.3    Tillverkningsprocessen 

I detta avsnitt berättas hur alla operationer i båda flödena utförs och det kommer 
fokuseras främst på de två inledande operationerna, SKPL och BKH, eftersom dessa två 
operationer påverkas mest av det framtida valet av ämnesmaterial.  

4.3.1    Svarvning komplett ‐ SKPL 
Operationen SKPL är den första operationen för det mjuka flödet och består egentligen 
av två utförande för de flesta bitar, nämligen svarvning av bommens skaft och sedan 
fräsning av tre plan på skaftet. Det färdiga skaftets form efter operationen bör se ut som i 
Figur 11. 
 

 
Figur 11. Exempel på hur bommens skaft ser ut efter SKPL. 
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Maskingruppen för operationen SKPL består av två fleroperationsmaskiner där båda 
består av två delar, en svarvdel och en fräsdel. Inom FH4 är det vanligt att de kallas för 
F-svarvar då svarvdelen är från maskintillverkaren Georg Fischer.  Dessa två delar 
sitter ihop tillsammans och arbetsstycke kan transporteras mellan dem genom en 
portalrobot som är utrustad med två gripklor. Se Figur 12 för bild på hur maskinen ser 
ut. 

 
Figur 12. Den sammansatta fleroperationsmaskinen för operationen SKPL.  

I Figur 12 går det också att se hur maskinens palettsystem ser ut. Det finns en gul 
mekanisk konstruktion längst till vänster om maskinen och är inuti i en 
maskinskyddsgaller, denna är transportören för maskinens palettsystem. När operatören 
har ställt in paletterna i laddningsstationen kan dessa transporteras till rätt position 
genom den gula transportören så att portalroboten kan hämta arbetsstycke från paletten. 
I laddningsstationen går det att placera maximalt 12-14 paletter sammanlagt beroende 
på bitarnas diameter, men i regel brukar operatören placera max 12 paletter när det är 
en stor order. Varje palett kan ha plats för 20 bitar, vilket innebär att maskinen kan 
laddas med 240 bitar åt gången. 
 
Vid start av en ny order måste operatören först utföra en rad omställningsarbete, 
beroende på om det är att gå från härdade till ohärdade bitar eller vice versa, eller om 
den nya ordern har en annan längd och diameter så kan ställtiden varieras från ca. 20 
min ända till drygt 1 timme. Därför försöker operatörerna för SKPL oftast göra så få 
stora omställningar som möjligt, för att uppnå en hög beläggning på maskinerna och 
jämn produktion. Efter att utfört de inre omställningarna för den nya ordern behöver 
operatören ställa in transportören, välja rätt NC-program i fräsdelen och överföra 
NC-program från datorn till svarven. När bearbetningen startas hämtar portalroboten 
först ett arbetsstycke till svarvdelen, där skaftet svarvas till nästan färdigtolerans och 
sedan transporteras till fräsdelen för att fräsas plant på tre ytor av skaftet. Till sist 

Portalrobot 
Fräsdel

Svarvdel 

Paletter
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transporteras arbetsstycket tillbaka till den plats på paletten som portalroboten hade 
hämtat det från i början. När ett nytt arbetsstycke bearbetas i svarvdelen kan det förra 
arbetsstycket bearbetas i fräsdelen samtidigt, dock måste fräsningen avstanna en kort 
stund när portalroboten hämtar en till bit som ska invänta på svarvningen. Detta beror 
på att transportgången för portalroboten blockeras av spindel i fräsen under 
bearbetningen. Eftersom svarvningen oftast tar längre tid än fräsningen för de flesta 
bitar, har stoppen under fräsningen inte så stor betydelse för den totala cykeltiden för ett 
arbetsstycke, då det är ändå själva svarvningen som styr takten i bearbetningen.   
 
Maskinerna anskaffades år 1986 respektive år 1989 och haft en större renovering under 
2000-talet. Det finns ett verktygsmagasin i fräsdelen och ett i svarvdelen. Då maskinen 
bearbetar båda härdat och ohärdat material pga. de olika flödena, kräver det därför olika 
skär för respektive material. Det finns 10 reservverktyg med grovskär och 10 
reservverktyg med finskär för härdat material och samma antal finns också för ohärdat 
material, totalt finns det alltså 40 reservverktyg i svarvdelen, se Figur 13 för bild på 
verktygsmagasinet. 
 

 
Figur 13. Verktygsmagasin i svarvdelen. 

Verktygsmagasinet kan kommas åt av operatören under bearbetningen och när det finns 
fyra verktyg med utslitna skär bland en av de fyra uppsättningarna kan operatören då 
byta skären utan att behöva avbryta bearbetningen. I fräsdelen måste operatören dock 
stoppa bearbetningen för att byta skär på planfräsarna, men eftersom ingreppstiden för 
planfräsarna är relativt kort bör de ca. tiotal reservverktygen räcka länge innan 
skärbyten behövs. Med det som nämndes tidigare om maskinen och dess utrustningar 
går det att dra slutsatsen att maskinen kan köras relativt länge obemannad vid stora 
ordrar. 
 
Dagens två olika flöden medför som sagt att maskinen måste bearbeta både härdat och 
ohärdat material, förutom att det kräver olika skär innebär det också att det kräver olika 



23 
 

skärdata. För härdat material kräver det att matningen, varvtal och skärdjup ska vara 
lägre då slitage på skären blir högre. Detta innebär att ingreppstiden generellt är längre 
på härdat än på ohärdat, vilket leder också till att cykeltiden av SKPL-operationen för 
det hårda flödet är också längre än det mjuka samt att skärbyten behövs oftare. Vid 
bearbetning av bitar med t.ex. 12,5-13,5 mm i diameter är tidsskillnaderna mellan 
härdat och ohärdat material relativt små, medan vid större diametrar som från 35-36mm 
kan det innebära upptill en fördubbling av cykeltiderna. Dessutom kräver grova 
arbetsstycken oftast tre passeringar med grovskär istället för en passering som behövs på 
de små bitarna, vilket också bidrar till att cykeltiderna blir ännu längre vid bearbetning i 
härdat material. Operatörerna för F-svarvarna försöker därför välja en mix av ordrar 
med både grova och små bitar så att det produceras tillräckligt antal bitar till 
nästkommande operationer. För om det endast produceras grova bitar skulle det endast 
kunna nå upp till ca. 50 % av den dagliga produktionsvolymen. 
 

4.3.2    Pipborrning ‐ BKH 
För det hårda flödet startas det alltid med pipborrning av ämnesmaterialen. Denna 
operation kallas för BKH och är förkortning för borrning av kylhål. I FH4 finns det bara 
en pipborrmaskin för operationen och denna är inköpt år 1995. Maskinen är från 
tillverkaren Tiefbohrtechnik och benämns som T-pipborr inom FH4. Diametrar av 
kylkanaler som görs i maskinen varierar från 4 till 11,5 mm, samt håldjupet på 
kanalerna kan vara från 110 mm till 400 mm. Då denna operation sker före härdning och 
anlöpning för båda flödena utförs operationen därför alltid i ohärdat material. I Figur 14 
finns två bilder på hur framsidan av T-pipborr ser ut, på den högra bilden går det att 
notera att maskinen är utrustad med tre pipborr vilket innebär att tre arbetsstycken kan 
borras samtidigt.    
 

 
Figur 14. Framsidan av pipborrmaskinen T-pipborr. 
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När en ny order med en annan diameter ska startas, kräver det att maskinen avstannas 
för att operatören ska ställa om. De inre omställningsarbeten som behöver göras är bl.a. 
byte av borr, hållare av arbetsstycken och av hylsor. Yttre omställningar som också ska 
göras av operatören är att ställa in parametrarna för den nya ordern såsom önskad 
borrdjup och borrdiameter. Detta görs direkt på maskinen och kan ej överföras från 
datorn som i F-svarven, därför har operatören vana att samla ihop små ordrar med lika 
mått för att undvika så många omställningar som möjligt.  
 
På baksidan av maskinen finns dess palettsystem med en integrerad robot, detta kan 
iakttagas på Figur 15. Operatören kan ladda på tre paletter åt gången och beroende på 
vilken diameter som bitarna har, kan man använda olika paletter. Exempelvis kan en 
palett för bitar med diameter 13,5 mm uppta 72 stycken bitar medan paletter för större 
bitar får plats med färre antal. När operatören har manuellt laddat paletterna med bitar, 
ställer då denna in roboten genom den kontrollpanelen som syns på den vänstra bilden i 
Figur 15. När bearbetningen startar plockar roboten först tre arbetsstycken till fixturen, 
då dessa börjar borras lägger roboten tre arbetsstycken till i den andra änden av fixturen 
där dessa ska stå i kö till bearbetningen. När de första tre är färdigbearbetade hämtar 
roboten dem och dessa läggs tillbaka i deras ursprungliga platser i paletten.  
 

 
Figur 15. Baksidan av pipborrmaskinen T-pipborr. 

 

4.3.3    Fräsning komplett ‐ FKPL 
Operationen FKPL är den mest värdehöjande processen i båda flödena, som tidigare nämnt är 
det under denna operation som plattläge på svarvbommarna bearbetas fram. Maskingruppen 
för FKPL består av fem stycken NC-styrda fräsar, där fyra av dem är från tillverkaren Stama 
och den femte är från Hermle. S-fräsarna är fördelade två och två i varsin robotcell, s.k. S-cell 
medan H-fräsen är fristående. I varje S-cell kan operatören ladda manuellt på fyra paletter 
med bitar, sedan m.h.a. både en antropomorf robot och två portalrobotar som är integrerade i 
varsin fräsmaskin kan två arbetsstycken transporteras till respektive maskin samtidigt. 
Under bearbetningen genomgår arbetsstyckena en rad deloperationer som fräsning, borrning, 
gängning och för de flesta bitarna även gradning. 
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I det mjuka flödet sker FKPL på ohärdat material vilket innebär att ingreppstiden blir 
oftare kortare, medan för det hårda flödet ökas ingreppstiden då alla deloperationer 
kräver generellt lägre matningar och spindelvarvtal samt kortare skärdjup och fler 
passeringar. Alla NC-program överförs från datorn till S-fräs och i varje program finns en 
funktion som mäter ingreppstiden på de verktygen som används under bearbetningen. 
När ett verktyg slits ut växlar maskinen in ett nytt verktyg från verktygsmagasinet och 
operatören kan hämta ut det gamla verktyget för t.ex. skärbyten utan att bearbetningen 
behöver avbryta. Beläggningen på H-fräsen är relativt låg då det är få operatörer som har 
kompetens att använda den, dessutom har den också en relativt lägre automationsgrad.  
 
Efter bearbetningen kräver de flesta bitarna att operatören manuellt filar och borstar 
bort de grader som har kvarlämnats från materialavverkningen, dock har fler och fler 
NC-program kompletterats med en deloperation där graderna på arbetsstycken 
avlägsnas med borstverktyg i slutet av bearbetningen. Detta har enligt operatörerna 
bidragit att den manuella och slitsamma gradningen inte har behövt lika mycket som 
förr.  

4.3.4    Härdning och anlöpning ‐ HÄ+ANL 
För de båda flödena, dvs. A-20, A-21 och A-25 sker härdningen och anlöpningen i en 
annan avdelning, nämligen FH6. I FH6 tas det emot ordrar från alla avdelningar i FR 
och FH samt också från avdelningar i Sandviken, ett uppskattat antal av ordrar som den 
tar emot varje vecka är ca. 1000 st. Från FH4 kommer bitarna för härdning oftast i 
härdkorgar, exempel på detta syns i Figur 16. 
 

 
Figur 16. Bitar i två härdkorgar redo för transport till FH6. 

Vanligtvis brukar operatörer inom avdelningar som FH4 gå efter en prioritetsordning när 
de väljer vilken order som ska bearbetas först. Inom FH6 har denna prioritetsordning 
mindre betydelse, eftersom det är svårt att ta hänsyn till alla avdelningar som skickar 
sina bitar dit. Därför baseras kön till härdningen främst på i vilken ordning som varje 
order kom in, dvs. enligt principen först in först ut.  
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Det första som görs när en order har ankommit är att läsa av vilket material som bitarna 
är av och vilken hårdhet som de ska ha. Bitar av samma ståltyp kan oftast härdas 
tillsammans om inte deras dimensioner skiljer alltför mycket från varandra, t.ex. tar 
härdningen för en svarvbom med diameter 40 mm längre tid än för en som har diameter 
12 mm. Om de redan är i härdkorg kan de lastas på ett rullband och inväntar på den 
automatiska transporteringen som sker efter att ordern har registrerats in i datorn. 
Bearbetningen består av dessa operationsteg: 
 

 Uppvärmning till 450 C0 i en timme och sedan transport till härdugn. 
 I härdugnen upphettas bitarna till en orderspecifik temperatur och ytterligare en 

timme i den temperaturen 
 Svalning och tvättning 
 Anlöpning i ca. en timme vid rätt temperatur 
 Svalning 

 
Totalt tar härdningen och anlöpningen i snitt åtta timmar för alla bitar från FH4 oavsett 
vilken flöde, dock är kötiden till härdugnarna inte inräknade vilket innebär att bitarna 
skickade till FH6 i många fall återvänder först efter ett dygn. För bitarna i det mjuka 
flödet fås en hårdhet på ca. 44-48 HRC efter HÄ+ANL medan de i hårda flödet får en 
hårdhet på ca. 42 HRC. 

4.3.5    Riktning ‐ RIKT eller RK 
För bitar i det mjuka flödet medför härdningen och anlöpningen till att de får en del 
formförändringar i form av viss krokighet. För att åtgärda detta måste bitarna riktas för 
att uppnå rakhetskraven. Denna riktningsoperation görs på en enkel och gammal maskin 
som var köpt år 1974. Operatören placerar först ett arbetsstycke i maskinen och sedan 
letar efter var krökningen finns m.h.a. ett mätinstrument, därefter används en 
hydraulcylinder för att pressa den till rätt rakhet. Hela operationen sker manuellt och 
bitarna kan bara bearbetas en åt gången. 

4.3.6    Slipning ‐ SLR 
För operationen SLR finns det totalt 3 maskiner, två av dem har ett automatiserat 
palettsystem medan på den tredje måste arbetsstyckena läggas in i maskinen manuellt. 
Den manuella och en av dem som har automation är från maskintillverkaren Studer, 
dessa är planerade att bytas ut till en ny slipmaskin med robotcell i slutet av 2012. Den 
nya slipmaskinen från Danobat kommer vara ungefär uppbyggd på samma sätt som den 
nuvarande som finns i FH4. I den nuvarande D-slipen används två mätarmar som kan 
kontrollera hur mycket material som behöver avverkas samt NC-program för varje order 
kan överföras från datorn till maskinen. Dessutom har den möjlighet att ta emot åtta 
paletter med bitar samtidigt, vilket innebär att maskinen kan köras obemannad i en lång 
tid innan operatören behöver göra omställningar. 

4.3.7    Svartoxidering ‐ JET 
Förutom härdning och anlöpning tar FH6 också hand om jetaliseringsoperationen. 
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Jetalisering som också kallas för svartoxidering eller svärtning i andra sammanhang, har 
som syfte att ge svarvbommarna ett rostskydd genom att applicera ett skikt av svart oxid 
på ytan. För denna operation måste operatörerna först fästa svarvbommarna i speciella 
galgar. Dessa galgar förs sedan till en transportör som sedan sänker dem i olika bad för 
rengöring och svartoxidering. Operationen för båda flödena tar i genomsnitt ca. 50 min, 
liksom härdning och anlöpning är dock inte kötiden till ytbehandlingsbaden inräknade 
och därför kan det ta betydligt längre tid innan bitarna kan lämna FH6.  

4.3.8    Montering och avsyning ‐ M+ASY 
Den näst sista operationen för svarvbommarna är montering och avsyning. Redan vid 
start av en ny order så beställs de komponenter som behövs för monteringen. Dessa 
lagras sedan i en paternosterlager (se Figur 17) nära monteringsborden och hämtas när 
ordern har kommit för montering. I varje orderhandling medföljer en lista på vilka 
komponenter som ska monteras på bitarna och beroende på vilken produktgrupp bitarna 
tillhör har de olika fästanordning. Efter den manuella monteringen avsynas bitarna, bl.a. 
känner operatören efter om det finns grader kvar på plattläget samt kontrollera tätheten 
mellan skär och kanten på plattläget m.h.a. ett masterskär. 

 

Figur 17. Paternosterlager i FH4 för lagring av bl.a. komponenter till monteringen. 

4.3.9    Märkning ‐ MÄRK 
Efter M+ASY är alla operationer inom flödesgruppen i FH4 slutförda, den sista operationen som 
ska utföras för svarvbommarna sker i FH2 och innebär märkning av bitarna. 
Märkningsoperationen kan göras antingen med laser eller med klister. Med klister placeras 
Sandviks logotyp på med en klisterlapp medan med laser så graveras logotypen genom 
lasermärkning. Båda metoderna sker i celler med relativt hög automationsgrad. I och med 
denna operation blir bitarna till slut färdiga produkter och packas sedan också i samma 
avdelning. Efter packningen är de klara för leverans till centrallagren i antingen Holland eller 
USA. 
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4.4    Ämnesmaterial 

Dagens ämnesmaterial levereras av O-leverantör. De kommer i form av kutsar med olika 
dimensioner samt har genomgått en del förbearbetning. Vid vilken tidpunkt ett visst 
ämnesmaterial ska beställas till FH4 bestäms främst av maskinoperatörerna som är 
ansvariga för operationerna SKPL och BKH, eftersom dessa är de första operationerna 
för både det mjuka och hårda flödet. Till sin hjälp använder operatörerna av Sandviks 
datasystem för materialplanering som kallas för IMS, genom detta kan operatörerna se 
vilken prioritet de kommande ordrarna har. Dessa är markerade med antingen prio 10, 
20, 30, 40 eller 50 där den lägsta har högst prioritet, dvs. prio 10. Detta prioritetssystem 
baseras på de beställningspunkter som är satta på respektive produkt i centrallagren i 
Holland och USA. När en viss produkt snart når beställningspunkten ändras en order för 
denna produkt automatiskt till prio 10. Var beställningspunkten ska ligga och hur stor 
varje order ska vara bestäms av den prognostiserade efterfrågan. Denna prognos görs 
årsvis och uppdateras veckovis. 
 
I regel följer operatörerna efter prioritetssystemet där ordrar med högsta prioritet startas 
först, oftast försöker operatörerna vid beställning också samla ihop ordrar med 
ämnesmaterial som har snarlika dimensioner. På detta vis kan antalet omställningar i 
maskiner för SKPL och BKH minskas. När ingen order med hög prioritet finns i 
materialplaneringssystemet IMS, utgår operatörerna från sin egen erfarenhet när de 
väljer vilken order som ska startas. I många fall försöker de sträva efter att få en jämn 
produktmix i tillverkningsprocessen samt att det ska finnas bitar för pipborrsmaskinen 
att bearbeta.  
 
När en beställning av ämnesmaterial har lagts i systemet, brukar den levereras inom 24 
timmar på vardagarna. Ämnena transporteras då till FH4, där operatörerna för BKH 
eller SKPL får därefter flytta dem m.h.a. motviktstruck till lämpligt utrymme i det 
avlånga pallställage, se Figur 18.  
 

 
Figur 18. Pallställage för ämnesmaterialen i FH4. 
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För det mjuka flödet dvs. A-20, används kutsar av material med beteckningen SS2230 
som ämnesmaterial. Materialet SS2230, också kallad 51CrV41 är av ståltypen fjäderstål. 
Enligt Tibnor (2012) används fjäderstål främst vid tillverkning av fjädrar, men eftersom 
den har en hög hårdhet passar det också för verktyg och slitdetaljer. Till FH4 kommer 
materialet i varmvalsat tillstånd men i flesta fall i skalsvarvat, dock i Figur 19 finns en 
bild på levererade ämnen som inte är skalsvarvade. Detta kan noteras genom att ytan på 
ämnena är mer ”orena” och saknar det blanka utseendet, vilket beror på ”skalet” efter 
mjukglödgningen inte har avlägsnats.  
 

 
Figur 19. Inkomna ämnen för A-20 som ej genomgått skalsvarvning. 

För det hårda flödet, vilket inkluderar A-21 och A-25 används istället kutsar av material 
SS2541. Liksom det tidigare nämnda materialet har detta också en annan beteckning 
enligt den europeiska standarden, nämligen 34CrNiMo6. Detta material är av ståltypen 
konstruktionsstål med mycket goda hållfasthetsegenskaper, t.ex. används det till 
tillverkning av axlar och kugghjul som ofta utsätts för höga påkänningar och har högra 
krav på materialets seghet. Liksom det mjuka flödet levereras kutsar till det hårda flödet 
också i de flesta fall både som varmvalsade och skalsvarvade.  

4.4.1    Volym och ämnesdimensioner 
Baserad på tillverkningsprognosen för 2012 kommer A-20, A-21 och A-25 totalt producera 
129 862 st svarvbommar, därmed innebär det att minst samma antal av kutsar måste 
beställas som ämnesmaterial om eventuella kassationer bortses. Med detta som 
utgångspunkt fastställs volymen av ämnesmaterial för respektive A-linje vara samma 
som deras produktionsvolym, se Tabell 1 på nästa sida. 
 
Tabell 1. Volymfördelning av ämnesmaterial för respektive T-linje. 

                                                 
1 Beteckning enligt EN 10027-1 som baseras på stålets kemiska sammansättning. 
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A-linje Volym (st) Procent (%) 

20  34 549 27

21  83 191 64

25  12 122 9

Totalt 129 862 100

 
Då konstruktionsstålet SS2541 används för det hårda flödet och fjäderstålet SS2230 för 
det mjuka, innebär det enligt Tabell 1 att 71 % av ämnesmaterialen är av SS2541 och 29 % 
är av SS2230. Förutom skillnad på materialet finns också en viss skillnad på 
förbearbetningen på ämnena mellan de två flödena. Från ämnesritningarna i Bilagorna 
2,3 och 4 går det att notera nästan alla ämnen har dubbhål och tapp, men ämnen för A-21 
och A-25 har också en större fasad kant på ena änden. Detta beror på att den första 
operationen som dessa ämnen får genomgå är pipborrningen. När ämnena ska 
fastspännas på båda ändar m.h.a. hylsor är det nämligen lättare för den änden med fasad 
kant att åka rätt in i hylsan än om den vore utan.  
 
Som tidigare nämnt produceras ca. 900 olika varianter av svarvbommar i FH4, därför 
krävs det också en mängd olika ämnesmaterial för att tillverka dessa. Baserad på 
tillverkningsprognosen för 2012 kunde en tabell över samtliga ämnesmaterial som 
används för de tre A-linjerna tas fram, se Bilaga 5. Enligt tabellen används det 49 
varianter av ämnesmaterial med ett stort spektrum av olika dimensioner varav 16 olika 
diametrar, t.ex. varierar diametrar på ämnena från 12,5 mm till 56,2 mm (se Figur 20).  
 

 
Figur 20. Ämnen med den minsta diametern till den största. 
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För att illustrera volymfördelningen mellan dimensionerna för respektive T-linje 
sammanställdes tre diagram som finns på Bilagorna 6, 7 och 8. Dessutom 
sammanställdes också ett diagram över den totala volymfördelningen med avseende på 
alla dimensionerna i Bilaga 9 för en bättre överblick. Från diagrammen kan det även 
observeras 20 av ämnesvarianterna är av materialet SS2230 och 29 är av SS2541.  
 
Utöver de toleranserna som står på ämnesritningarna i Bilagorna 3, 4 och 5, måste 
ämnena även uppfylla kvalitetskraven gällande de tillåtna toleranserna för rakhet, 
diameter samt hårdhet. Toleranserna varierar också beroende på om ämnesmaterialen är 
endast varmvalsade eller om de är skalsvarvade. I detta fall är de flesta ämnesmaterial 
som FH4 beställer skalsvarvade med undantag för kutsar av SS2230 med diameter 35 
mm. Enligt inköpsspecifikationer hämtad från Sandviks system ”Correct Ways” och 
diskussion med produktionsteknikerna bör ämnenas toleranskrav vara enligt Tabell 2. 
 
Tabell 2. Toleranskraven för ämnenas diameter, rakhet och hårdhet. 

 SS2230 SS2541 

Diameter Ø 12,5 - 16,5: -0,18  0  

Ø 20,6 - 26,2: -0,21  0 

Ø 35: ± 0,3 

Ø 43,1: -0,25  0 

Ø 53,1: -0,30  0 

Ø 13,5* - 18*: -0,16  0 

Ø 22,8* - 26*: -0,16  0 

Ø 30,8: -0,16  0 

Ø 36-46: -0,25  0 

Ø 56,2: -0,30  0 

Rakhet Varmvalsade: 4 mm 

Skalsvarvade: 2,5 mm 

Varmvalsade: 4 mm 

Skalsvarvade: 2 mm 

Hårdhet 170 - 220 HB Max 240 HB 

*Saknas i inköpsspecifikationerna, är uppskattade toleranser efter samråd med produktionstekniker i den 

prdouktionstekniska avdelningen. 

4.4.2    Ämneskostnader och leveranser 
Från samma affärssystem som tillverkningsprognosen hämtades från, erhölls också 
priserna för samtliga ämnesmaterial som används under 2012. Priserna för respektive 
ämnesmaterial kan ses i Bilaga 5 och från samma tabell finns också det prognostiserade 
behovet av ämnena, m.h.a. dessa data kan kostnader av ämnesmaterial för A-20, A-21 
och A-25 räknas ut och resultaten finns i Bilaga 10. Därefter kan den genomsnittliga 
kostnaden för en kuts beräknas och denna visas vara ca. 54,3 kr enligt Tabell 3. 
 
Tabell 3. Beräkning av den genomsnittliga ämneskostnaden per kuts 

 Ämneskostnad (kr) Ämnesvolym (st) Ämneskostnad per kuts (kr/st) 

A-20 2 022 458 34 549 58,5 

A-21 4 368 447 83 191 52,5 

A-25 665 344 12 122 54,9 

Totalt 7 056 249 129 862 54,3 



32 
 

När en beställning av ämnesmaterial har gjorts brukar de i regel levereras inom 24 
timmar från O-leverantören under vardagarna. Om beställningen görs innan klockan 12 
på en vardag och har hög prioritet kan de ofta levereras på samma dag vid klockan 17. 
När beställningar görs under fredagar och helger levereras de på den kommande helgfria 
dagen, oftast måndagen vecka därpå. För att försäkra sig att det finns ämnen att 
bearbeta under helgerna, har operatörerna för BKH och SKPL vana att beställa 
tillräckligt med ämnen redan innan fredag. Utifrån samtal med operatörer och 
produktionsledare är de nöjda med O-leverantörens nuvarande leveransservice och 
tycker att det är lätt att kommunicera med dem vid behov. Dessutom är personalen i FH4 
positivt inställda till att O-leverantörens representanter kommer på besök varje månad 
för att diskutera om eventuella problem och vilka förbättringar som kan göras. De 
problem som har dykt upp i vissa fall gällande leveranserna har mest handlat om 
kvalitetsfel, t.ex. att centreringen av dubbhålen inte uppnått kraven eller att måtten inte 
stämde. Personalen i FH4 påpekar dock att detta händer ytterst sällan och problemen 
har minskats mycket under det senaste året.  

4.5   Materialhantering 

Ämnesmaterial anländer till FH4 i EUR-pallar som visades i Figur 19, de förflyttas sedan 
av operatörerna med motviktstruck till pallställage för att lagras tills de behövs, se Figur 
21. 

 
Figur 21. Pallställage i FH4 

Som tidigare nämnd är det antingen operatör för BKH eller SKPL som ofta bestämmer när en 
order ska startas. Operatören hämtar då de ämnesmaterialen som behövs från pallstället och 
flyttar dem till sina maskingrupper. För svarven måste operatören också i förväg ha flyttat de 
paletterna till det stället där operatören vill ladda på sina paletter, eftersom dessa endast kan 
transporteras med truck pga. sin tunga vikt. Därefter måste operatören manuellt plocka 
ämnena från EUR-pallarna och lägga dem bit för bit i paletten på samma sätt som syns i Figur 
22. Enligt tabellen i Bilaga 5 kan det tyngsta ämnesmaterial väga upptill 7,1 kilo per styck.    
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Figur 22. Palett med ämnen redo för SKPL-operationen. 

När bearbetningen är klar tas paletten ut från maskincellen. Operatören får plocka 
bitarna från paletten för att sedan placera dem i antingen en nätvagn eller en högvagn 
för vidare transport till andra maskingrupper inom FH4, se Figur 23. I vissa fall då 
bitarna ska till pipborrmaskinen för nästa operation kan det hända att de läggs tillbaka i 
EUR-pallar som är placerade på en pallvagn.  
 

 
Figur 23. Produkterna i arbete transporteras mellan maskingrupperna i FH4 m.h.a. nätvagn (t.v.) eller 

högvagn (t.h.). 

För ämnen i det hårda flödet som ska pipborras först laddas paletterna också manuellt, 
detta göras direkt på paletterna i maskinens baksida som visades i Figur 15. Efter 
pipborrningen plockas bitarna och läggs sedan i härdvagnar som syntes i Figur 16. Dessa 
vagnar placeras sedan mitt i truckgången i FH4, så att truckar från FH6 (avdelningen för 
härdning och anlöpning) lättare kan se när det finns ordrar som ska härdas. Om det är 
bitar i det mjuka flödet som har genomgått pipborrningen, läggs bitarna i antingen en 
nätvagn eller högvagn. När bitarna ska slipas eller fräsas sker dessa operationer främst i 
D-slipen eller S-fräsarna för de flesta ordrarna. I dessa två maskingrupper används en 
slags standardpalett anpassad till respektive robotcell vilket syns i Figur 24. I bilden till 
vänster i Figur 24 går det att notera att paletterna är placerade på en vagn (kallas 
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hädanefter för cellvagn) med syftet att underlätta transport och materialhantering inom 
flödesgruppen. Dock uppfyller dessa cellvagnar aldrig detta syfte, delvis för att de 
upplevs som bångstyriga att köra samt väldigt tunga att knuffa, delvis för att de tar för 
stort utrymme om de ska placeras någon annanstans inom flödesgruppen som 
mellanlager. 

 

Figur 24. Robotcell till D-slipen (t.v.) och till två av S-fräsarna (t.h.). 

Standardpaletterna som används i de nämnda robotcellerna finns i flera olika varianter. 
Alla av dem är specialdesignade för att anpassas efter de diametrar och längder som 
svarvbommarna har. Beroende på vilken diameter som paletten är lämpad för varieras 
antal bitar som får plats i paletten. Samtidigt måste det finnas tillräckligt med utrymme 
mellan bitarna så att robotens gripare kan passera genom när den hämtar eller lämnar 
en bit. Efter bearbetningen plockas bitarna åter igen manuellt och placeras i antingen 
härdvagn om de ska till härdning eller i högvagn/nätvagn för andra operationer.  
 
För total översikt av materialhanteringen för de båda flödena, se flödesscheman i 
Bilagorna 11 och 12.  
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5 Analys 
Detta kapitel beskriver den analys som gjorts om ämnesmaterial till svarvbommar bl.a. 
genom värdeflödesanalys, studiebesök hos leverantören och fallstudier i andra 
avdelningar. Kapitlet inleds med en problemdiskussion för att utveckla examensarbetets 
ursprungliga problematik. 

5.1    Problemdiskussion 

I den komplexa verkligheten är det sällan som färdiga uppgifter finns, i många fall är det 
nödvändigt att man själv definierar och formulerar de problem som man stöter på. Vid 
examensarbetets start var den ursprungliga tanken att först identifiera dagens 
ämnesmaterial, för att därefter hitta alternativ till dem samt undersöka hur de ska 
bearbetas i framtida flöden. Efter ett tag insågs att flera andra faktorer måste tas hänsyn 
till för att arbetets resultat ska få större validitet: 
 

 Stora delar av produkter som idag tillverkas i det hårda flödet kommer att gå över 
till det mjuka flödet istället. Detta är bestämt sedan tidigare och kommer 
successivt genomföras under de kommande åren. Hur kommer den framtida 
volymfördelningen se ut? 
 

 Maskiner för operationerna BKH och SKPL planeras att byta ut inom en snar 
framtid. Valet av de framtida ämnesmaterial kommer att påverka vilken typ av 
maskin som ska ersätta dem och därför är det också nödvändigt att ta hänsyn till 
detta. Eftersom det pågår redan ett större projekt inom den produktionstekniska 
avdelningen om hur den framtida pipborrningsoperationen ska se ut samt att det 
mjuka flödet kommer att vara dominerande i framtiden, kommer därför detta 
arbete fokusera mer på SKPL-operationen. 

 
 Vid val av nya maskiner och nya ämnesmaterial är det även viktigt att se över hur 

den nuvarande materialhanteringen kan förbättras, eftersom dessa tre faktorer 
har starka kopplingar till varandra. 

 
 Idag används två olika ståltyper, SS2230 och SS2541 i tillverkningsprocessen. 

När det mjuka flödet blir dominerande i framtiden, hur kommer fördelningen 
mellan dessa två material vara samt vilka fördelar och nackdelar kommer det att 
innebära? Finns det möjlighet att endast en ståltyp används i framtiden för att 
simplifiera tillverkningsprocessen? 

 
 I examensarbetets start framförde uppdragsgivaren även ett önskemål om 

möjligheter till ett råvarulager som tar mindre lokalyta i samband med 
framtagningen av framtida ämnesmaterial.  
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5.2    Flödeskartläggning och identifiering av problemområden 

Som ett första steg att analysera dagens tillverkningsprocess och identifiera 
problemområden som kan påverka vid användning av annat ämnesmaterial, tillämpas 
därför metoden värdeflödesanalys. Enligt teorin om värdeflödesanalys i Kap 3.3 bör en 
produkt eller produktfamilj väljas att följa i flödet. I detta fall då värdeflödesanalysen 
endast ska utgöra en bråkdel av det totala examensarbetet blir detta svårt att genomföra, 
delvis för att genomloppstiden för en produkt från orderstart till leveransklar är relativt 
lång samt att det är två olika flöden som ska följas. Med detta i åtanke bestämdes därför i 
varje operation följa två produkter, en från respektive flöde med likvärdiga dimensioner. 
 
I Bilagorna 13, 14 och 15 finns de data som samlats under kartläggningen, vilka är 
cykeltider, processtider, omställningstider, skiftformer, operatörsantal och 
maskinutnyttjande. Tidtagningarna visar att cykeltiderna för operationerna SKPL och 
FKPL i det hårda flödet tar längre tid än det mjuka, vilket överensstämmer med vad som 
berättats i nulägesbeskrivningen. Däremot är cykeltiden för slipningen längre i det 
mjuka flödet, eftersom bitarna har lämnats extra arbetsmån med ca. 0,6 mm till 
färdigtolerans för skaftet efter SKPL. För bitarna i det hårda flödet blir tiden kortare då 
det bara lämnats ca. 0,3 mm i arbetsmån. 
 
För uträkning av det dagliga kundbehovet användes årsprognosen för 2012 som tidigare, 
dock denna gång så inkluderar prognosen också de halvfabrikaten som också delar på 
resurserna i A-20. Den prognostiserade efterfrågan på dem är 3084 st, därför är den 
totala prognostiserade årsvolymen 132 946 st. Med dessa data och inventering av 
buffertar samt lager före och efter varje operation kunde kartläggningen av nuläget för 
A-20, A-21 och A-25 färdigställas och kan ses i Bilagorna 17 och 18. 
 
Enligt resultaten från kartläggningen är ledtiden för det mjuka flödet 15,9 dagar och 15,4 
dagar för det hårda flödet, vilket kan anses vara godkänd för två flöden med sådan stor 
variantflora. Det finns dock många möjligheter att ledtiderna kan förkortas, t.ex. är det 
anmärkningsvärt att det samlas så stor buffert inför operationen SLR, när det är 
fräsningsoperationen FKPL som ska vara flaskhalsen i tillverkningsprocessen. Detta kan 
bero på att endast den nya slipmaskinen utnyttjas maximalt, medan de två äldre 
slipmaskinerna bara kan köras av ett fåtal operatörer.  
 
Ett annat problem som påvisades av värdeflödesanalysen är det stora råvarulagret, 
vilket har en räcktid på ca. 9,8 dagar. Det finns skäl att ifrågasätta om det finns behov av 
sådant stort lager, då leveranserna av ämnesmaterial kommer till fabriken redan varje 
vardag. Under arbetet med nulägesbeskrivningen har det funnits misstankar att källan 
till detta problem har kopplingar till antingen omställningarna i svarvmaskinerna eller 
leveranssäkerheten av ämnesmaterialen, därför kommer dessa två områden undersökas 
djupare i nästkommande avsnitt. 
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5.2.1    Analys gällande leveranssäkerhet av ämnesmaterial 
I Kap 3.2.2 berättas att leveranssäkerhet kan definieras som antal kundorder utan 
anmärkning från kund i förhållandet till det totala antalet levererade ordrar. I detta fall 
är det FH4 som är kunden och O-leverantören som är leverantören. Om en leverantör har 
dålig leveranssäkerhet, tenderar kunden att ha ett större lager än vad som behövs för att 
försäkra sig mot störningar i produktionssystemet. Från granskningen av 
kassationstatistiken och intervjuer med operatörerna verkar leveranssäkerheten vara 
relativt bra. I Figur 25 finns kassationstatistiken för en av svarvmaskinerna, hämtade 
från bokföringssystemet av kassationer som används inom FH4. Denna statistik gäller 
för perioden från vecka 31 till vecka 50 under 2012, som det visas i diagrammet var det 
endast 5 bitar som hade kvalitetsfel relaterad till ämnesmaterialen under denna period.  

 

Figur 25. Kassationsstatistik för svarvmaskinen F-svarv 2, hämtad från datasystemet i FH4. 

Då maskingruppen för pipborrningen är den inledande operationen för ett av flödena, 
hämtades också kassationstatistiken för samma period från denna, se Figur 26. 

 
Figur 26. Kassationsstatistik för pipborrmaskinen T-pipborren, hämtad från datasystemet i FH4. 
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Enligt diagrammet i Figur 26 var det inga kassationer relaterad till ämnesmaterialen. 
Utöver dessa kassationsstatistiker loggas också ämnesfel av operatörerna vilken 
O-leverantören kan ta del av, och från denna tillkommer det bara två anmärkningar 
gällande avsaknad av visst antal av ämnen i två beställningar. Som slutsats kan 
leveranssäkerheten hos O-leverantören bedömas som relativt hög och bör inte anses vara 
orsaken till problemet med lagret. 

5.2.2    Analys av omställning i maskinerna för operationen SKPL 
En mer tänkbar orsak till det stora råvarulagret kan vara att operatörerna till 
svarvmaskinerna beställer in mycket ämnesmaterial av samma dimensioner som den 
order de ska starta, eftersom en omställning i svarvmaskinerna är oerhört tidskrävande 
och komplicerad. För att undersöka om detta är fallet genomfördes observationer av 
omställningsarbetena.  
 
Från observationerna visade sig att stora omställningar, t.ex. från bitar med diameter 41 
mm till bitar med 12,5 mm eller vice versa kan ett ställ ta mellan 45 min till uppemot 1 
timme och 30 min. Detta beror på att förutom det vanliga behovet av t.ex. skärbyten, 
överföring av NC-program och inställning av palettsystemet, så tillkommer en rad andra 
arbetsmoment som bl.a. byten av backar, hylsor och dubb samt manuell förflyttning av 
back- och dubbstödet till rätt avstånd för arbetsstycket i fräsdelen, se Figur 27. För 
arbetsstycken med små diametrar är det nödvändigt att de placeras stabilt, då risken för 
att de hamnar snett under bearbetningen är mycket större.  

 
Figur 27. Fräsdelens arbetsbord för SKPL-operationen.  

Dessutom måste byten av dubb och hylsa också göras i svarvdelen samt gripklorna till 
portalroboten behöver också bytas till en mindre storlek. När testbitar har körts är det 
vanligt att kompenseringar måste göras i programmen för både svarvning och fräsning. 

Backar 
Hylsa 

Dubbstöd 

Dubb-docka 

Backstöd 
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Det är inte sällan att backarna eller backstödet också behöver justeras så att 
arbetsstycket placeras bättre för bearbetning. Därefter måste det köras nya testbitar igen 
tills kvalitetskraven uppfylls, annars måste fler justeringar och kompenseringar göras.  
Vid mindre omställningar för ordrar med snarlika dimensioner kan ställtiden ta kortare 
tid, ca. 20 min i genomsnitt då det fortfarande behövs göra en rad byten i de båda delarna 
av svarvmaskinen.  
 
Med kännedomen om det omfattande arbetet som behöver göras inför större 
omställningar, är det därför mest troligt att operatörerna för svarvmaskinerna vill 
undvika detta så mycket som möjligt. Därmed samlar de ihop ordrar som använder 
ämnen av likartade dimensioner och beställer hem mer material än vad som behövs. 
Från en aspekt kan detta anses passande om ett högt maskinutnyttjande eftersträvas, 
dock innebär det större kapitalbindning och en högre nivå på PIA i produktionssystemet.   

5.3    Studiebesök hos O‐leverantören 

För att förstå mer om dagens ämnesmaterial och om leverantören som tillverkar dem, 
gjordes ett studiebesök hos O-leverantören AB ledd av försäljningschefen. 
  O-leverantören tillhör koncernen O som hade en årsomsättning på ca 1100 miljoner 
euros år 2011. Företaget finns i Forsbacka som ligger norr om Stockholm och har idag 75 
anställda. Deras affärsidé består främst av att erbjuda stålservice i form av förädling av 
diverse stålmaterial. I deras fabriker finns maskiner och utrustningar för bl.a.: 
 

 Kapning (med klingsåg) för ämnen av max Ø150 mm 

 Värmebehandling (3 ugnar) 

 Skalsvarvning för ämnen av Ø20 - Ø125 mm och max längd på 13,6 m 

 Centerlesslipning 

 Riktpolering 

 Slungblästning 

 Svarvning, fräsning, gradning 

Företaget har 3-månaders lager på stänger och 1-månads färdigvarulager samt en 
utlovad leveranssäkerhet på upptill 96-99%. Sedan kan vissa produkter ha 
ett ”peak-lager” som innebär att de finns i större lagervolymer än andra. Peak-lager 
baseras på data från föregående år där man sett en tendens att viss produkt beställs i 
större volymer under vissa perioder och därför förbereder O-leverantören ett större lager 
av denna produkt i nästkommande år för att möta efterfrågan. På detta sätt minimeras 
risken att kunden tömmer både färdigvarulagret och råvarulagret, vilket skulle då 
orsaka försenade leveranser.  
 
Försenade leveranser kan dock fortfarande hända om kvalitetsbrister upptäckts under 
tillverkningsprocessen, dock försöker O-leverantören då att använda ett annat 
råmaterial för att skala ner till rätt dimension så att förseningarna kan minimeras. I de 
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värsta fallen kan det hända att inget alternativt råmaterial finns i lager, vilket skulle 
innebära att man får invänta till nästa valscykel2 som kan variera från 4-8 veckor.  
 
Råmaterial som O-leverantör använder kommer i form av varmvalsade stänger och kan 
vara antingen fyrkantiga eller runda, samt längden på dessa kan vara upptill 13,6 m. De 
lagras först i den ”Långa sidan” av fabriken och det är också där som 3-månaders lager 
finns. För de ämnesmaterial som FH4 beställer genomgår de en sådan 
tillverkningsprocess:  
 

1. Mjukglödgning, för att sänka hårdheten på råmaterial. 
2. Riktpolering, för att rikta stängerna till rätt rakhet så att matningen i skalsvarv 

kan ske felfritt samt att smutsen från glödgningen tvättas bort genom polering. 
3. Skalning, även kallad skalsvarvning, för att avlägsna det glödgade skalet och få 

fram en finare yta med bättre toleranser. (För de ämnesmaterialen som inte är 
skalsvarvade, exempelvis de med Ø35 mm, transporteras de direkt till kapning 
efter förra operationen.) 

4. Riktpolering igen för bättre rakhet och finare yta. 
5. Transport till ”Korta sidan” för vidareförädling. 
6. Kapning, görs med klingsåg genom att ett flertal stänger buntas ihop och kapas 

samtidigt.  
7. Svarvning och borrning, görs i en robotcell med fleroperationssvarv, optimerad för 

tillverkning av FH4s ämnesmaterial och kan köras relativt obemannad. 
 
Utöver den sistnämnda operationen är många av operationerna inte automatiserade, 
dock kan de köras relativt obemannade pga. dessa maskiner och utrustningar kan laddas 
med stora volymer av detaljer åt gången för bearbetning. Stänger med diameter mindre 
än 20 mm skalsvarvas av en underleverantör till O-leverantör, eftersom deras maskin 
inte är kompatibel för dessa mått.  

5.3.1    O‐leverantörens prissättning av ämnesmaterial 
Från intervjun med försäljningschefen baseras O-leverantörens prissättning av 
ämnesmaterial på flera faktorer. Först är priset på ett ämnesmaterial summan av både 
ett baspris och ett rörligt tillägg. I baspriset ingår råmaterialkostnad och 
förädlingskostnad, ofta baseras baspriset för ett nytt kvartal på det föregående kvartalets 
baspris med viss justering av råmaterialkostnaden. Det rörliga tillägget är en skrot- och 
legeringstillägg, som varierar varje månad och är kopplad till svängningar av malmpriset 
i världsmarknaden. Om större delen av priset på ett ämnesmaterial är relaterad till 
råmaterialkostnaden kommer inköpsvolymen inte påverka priset så mycket, däremot om 
den större delen är förädlingskostnader finns det större möjlighet att erhålla en viss 
prisreducering vid köp av stora volymer. Detta beror på att ju större volymer som köps, 

                                                 
2 I valsverk valsas material av en viss dimension under en viss cykel för att sedan valsa en annan dimension 

i nästa cykel. 
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desto färre omställningar behövs det göra i produktionen och därmed lägre 
maskintimkostnad.  
 
Om kunden vill köpa ämnesmaterial med en dimension utöver de dimensionerna som 
finns, måste den beställas i hela valsposter. Detta innebär att beställningsvolymen för 
det materialet måste vara mellan 4-8 ton. Däremot om kunden beställer andra 
dimensioner i stora volymer kan de udda dimensionerna beställas i lägre volym än vad 
valsposten kräver, men detta är en överenskommelse mellan O-leverantören och kunden. 
I de flesta fallen innebär det att O-leverantören bär på den extra kostnaden som krävs av 
valsverket för de små volymerna första året, medan de nästkommande åren är det 
kunden som får ansvara för dessa kostnader. 

5.4    Fallstudier i FR 

Att bestämma vilket ämnesmaterial som passar bäst för ett produktionssystem innebär 
att ta hänsyn till en rad faktorer, vilket kräver både erfarenhet och kunskap. Det bästa 
och snabbaste sättet att erhålla dem kan vara att studera tidigare exempel och lära sig 
från dem. Därför har det gjorts fallstudier i andra avdelningar som har operationer 
liknande SKPL i FH4 men med annat slags ingångsmaterial. I detta avsnitt kommer 
studier på tre avdelningar i FR att presenteras, där var och en av dem har sina fördelar 
och nackdelar med deras val av metod gällande bearbetning och hantering. 

5.4.1    FR2 
I FR2 tillverkas borrverktyg, såsom D-borr eller X-borr. För dessa produkter används 
stänger med 1150 mm i längd och i olika diametrar som ingångsmaterial. Stängerna köps 
in både som härdade och ohärdade från leverantören och levereras oftast en eller två 
gånger per vecka. Som den första operationen i flödet bearbetas ingångsmaterialen till 
den form som ses i Figur 28. 
 

 
Figur 28. Bit som genomgått svarvning i FR2. 

Denna bearbetning görs i en fleroperationssvarv med en stångmatare. Maskinen är 
utrustad med två revolvrar samt en spindel på varsin sida, se Figur 29 på nästa sida. En 
av fördelar med två revolvrar är att det möjliggör för parallellsvarvning i bearbetningen 
och kan förkorta ingreppstiden. Utöver att den har två chuckar för fastspänning av 
arbetsstycket, finns det också möjlighet att montera en dubbdocka i anordningen under 
den högra chucken. Just nu bearbetas bara 4 olika diametrar av stänger och stängerna 
laddas manuellt från EUR-pallar av operatören till stångmataren. Enligt operatören bör 
stångmataren laddas på med max 10 stänger åt gången, eftersom för mycket tryck på den 
innersta stången kan orsaka problem när denna ska flyttas upp vid matningen.  
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Figur 29. Fleroperationssvarv med stångmatare (t.v.) och utrustad med två revolvrar (t.h.). 

När skärbyten behöver göras på verktygen krävs det att maskinen stannar av helt. 
Förutom svarvning utförs också fräsning och borrning på arbetsstycket, med anledning 
till detta finns det därför inte många uppsättningar av samma verktyg i revolvrarna. 
Detta innebär att maskinen behöver stanna relativs ofta och kan inte köras obemannat 
under längre perioder. Vid större omställningar som t.ex. vid byten av ämnesmaterial 
med en annan diameter, kräver det en rad byten. Styrröret som används i stångmataren 
måste bytas till en annan diameter, detsamma gäller för hylsorna på båda chuckarna. 
Stångmatarens inställningar behöver också ändras samt nya NC-program måste 
överföras från datorn till maskinen, men en sådan stor omställning bör totalt inte behöva 
ta mer än 20 min enligt operatören. 
 
När en bit är färdigbearbetad hämtas den av en portalrobot som transporterar den till en 
mellanstation där det finns fyra hållare med olika diametrar. Avsikten med detta är att 
låta roboten undersöka om biten har de rätta dimensionerna, vilket görs genom att 
placera den i en hållare med den diametern som biten ska ha. Om detta går felfritt flyttas 
då biten till en av paletterna som finns på ett rullband i nära anslutning till den tidigare 
nämnda mellanstationen inuti robotcellen, se Figur 30 på nästa sida.  
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Figur 30. Robotcellens palettsystem för färdigbearbetade bitar. 

Paletter med de färdigbearbetade bitarna kan hämtas ut från cellen och förflyttas till en 
s.k. palettvagn som syns i Figur 31, vilket underlättar materialhanteringen. 
Palettvagnen som används här skiljer sig markant från cellvagnen som används i FH4 
(se Figur 24), eftersom denna är mycket lättare att styra. Dessutom är vagnen utformad 
på det sättet att 4 paletter kan placeras i en rad på vagnen istället för i kvadrat, vilket tar 
mindre plats samt underlättar förflyttning av paletterna från cellen till vagnen eller vice 
versa. 

 
Figur 31. Palettvagn till svarvmaskinen i FR2. 

I nästa operation ska bitarna pipborras och detta genomförs i pipborrningsmaskinen 
strax bredvid. Med paletterna som lastbärare och palettvagnen som transportmedel går 
det relativt smidigt att forsla bitarna. Dock används en annan typ av standardpalett i 
robotcellen för pipborrningen (se Figur 32), vilket innebär manuellt omplock av bitarna.  

Mellanstationen 

Palett  
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Figur 32. Palettsystemet som används i pipborr-cellen. 

Från det som har beskrivits om FR2 finns det många fördelar med deras sätt att bearbeta 
och hantera material, dock noterades också några problem:  
 

 Paletterna som bitarna placeras i efter svarvningen passar relativt dåligt för de 
längre bitarna, eftersom hållarna i paletten är för korta och de långa bitarna kan 
ej hållas raka utan lutar snett. Detta kan orsaka problem när många långa bitar 
ska placeras i paletten då roboten kan slå i de snedstående bitarna. 
 

 Gripare på portalroboten kan ha vissa problem med de längre detaljerna vid 
förflyttningen, vilket kan ha berott på den inte har anpassats efter alla 
dimensionerna som finns av arbetsstycke när maskinen köptes. 
 

 Det tar lång tid att trimma längden på restbiten så att den blir så kort så möjligt, i 
dagsläge kan det hända att restbitar kan vara upptill 300 mm långa. 

 
 Märken uppstår efter fräsning av plan på arbetsstycke. Detta beror på att 

arbetsstycket är bara inspänd i den vänstra chucken under fräsningen, vilket 
orsakar vibrationer och ger upphov till märken efter fräsningen (se Figur 28). Just 
nu övervägs det om dubb ska användas som stöd för den ospända änden under 
fräsningen för bättre stabilitet. 

Det finns planer att köpa en till fleroperationssvarv med ungefär likadana egenskaper 
från samma maskintillverkare. Den stora skillnaden kommer vara att portalroboten 
ersätts av en antropomorf robot istället, detta för att öka flexibiliteten för hantering av 
material i cellen. En av de nya möjligheterna med denna konfiguration skulle tänkas 
vara att kunna använda kutsar och stänger som ingångsmaterial till bearbetningen, 
eftersom roboten kommer att kunna både hämta och lämna bitar från och till paletterna. 
En ritning av konceptet från den produktionstekniska avdelningen FR10 för den nya 
maskincellen finns att se i Bilaga 19. 
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5.4.2    FR3 
I FR3 tillverkas också borrverktyg, i detta fall är det främst U-borr som tillverkas. 
Ämnesmaterial som används här är lik FR3 i form av 1150-stänger med olika diametrar, 
dock med andra materialegenskaper. I verkstaden finns ett slimmat pallställage för 
ungefär 1-veckaslager av stänger (se Figur 33) och ett större lager finns utanför 
verkstaden med ämnesmaterial för ca. 3 veckor. 

 

Figur 33. Pallställage med 1-veckaslager i FR3. 

I nuläget börjar tillverkningsprocessen i FR3 med svarvning av stänger till kutsar av liknande 
form som de ämnesmaterial som köps in i FH4. Stänger som används har diametrar från Ø28 
mm till Ø63,5 mm. I den första operationen som även kallas för grovsvarvning genomförs 

dessa steg: 

 Plansvarvning av ändarna 
 Fasning av ändarnas kanter 
 Kapning 
 Borrning av dubbhål 

Det finns tre maskiner för denna operation i verkstaden, där var och en ansvarar för vissa 
diametrar. Alla tre maskiner är från samma maskintillverkare och har likartade egenskaper 
som svarvmaskinen i FR2, dvs. de är utrustade med stångmatare, har två revolvrar och en 
spindel på varsin sida i maskinen. Den stora skillnaden är dock att dessa maskiner är mycket 
äldre och är inte sammankopplade med någon robotcell, utan färdiga bitar måste manuellt 
plockas ut från maskinen och placeras i paletterna på cellvagnarna för vidare transport, se 
Figur 34. Av dessa tre maskiner finns en som är av större format, i denna bearbetas stänger av 
större diametrar. Då dessa ämnesmaterial väger väsentligt mer finns en travers för att lyfta 
stängerna till maskinens stångmatare. Dock observerades under studien att traversen 
används ytterst sällan av operatörerna, då denna anses vara för krånglig och därför laddas 
stångmataren med material oftast för hand. 
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Figur 34. Mellanlager med kutsar i paletter på cellvagnar. 

Under 2012 gjordes en make/buy-analys gällande ämnesmaterialen i FR3. Tanken med 
analysen var att undersöka möjligheter att köpa in ämnesmaterial med högre 
förädlingsgrad än nuvarande till en lägre produktionskostnad än att själv tillverka. 
Besparingar skulle komma i form av att nya maskininvesteringar kan undvikas, bundna 
kapital i form av material och utrustningar kan minskas och ledtid kan förkortas. 
Konkret innebär det att gå över från stång som ingångsmaterial till att använda 
förbearbetade kutsar som i fallet med FH4. I denna analys kom det fram till att det kan 
bli en besparing på ca. 5,2 miljoner kronor årligen om den nuvarande 
ämnestillverkningen av kutsar outsourcades, se Tabell 4. 
 
Tabell 4. Beräkningar över sparade kostnader från make/buy-analysen. 

Ämnesmaterial Kostnader per kuts (kr)* Årlig volym (st) Sparade kostnader (kr) 

Stänger 135   

Förbearbetade kutsar 99   

Total 36 147 000 5 231 400 

*Inkluderar kostnader för material, produktion och lagerhållning. 

 

Enligt offerten från leverantören som analysen använde av skulle dagens 3-veckorslager i 
fabriken kunna minska till 3-dagarslager, med möjligheter att reducera det ända till 
1-dagslager. Leveranser som nu sker främst en gång per vecka kommer att äga rum varje 
vardag istället, vilket också innebär större utrymme för pallar behövs i jämförelse med 
dagens. Från Tabell 4 kan det utläsas att kostnaden per kuts med stänger som 
ingångsmaterial är 134 kronor, ur detta belopp inkluderas också produktionskostnaden 
för kutsen och denna är 29 kronor enligt make/buy-analysen. Beräkning av 
produktionskostnaden är baserade på den totala maskintimkostnaden i FR3 och den 
genomsnittliga tiden för svarvoperationen av stängerna. Då detta examensarbete ska 
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undersöka om möjligheter att bl.a. använda stänger som ämnesmaterial, kan det därför 
vara intressant att veta om operationstiderna för bearbetning av stänger till kutsar.  
 
Ämnestillverkningen i FR3 sker som tidigare sagt i tre liknande fleroperationssvarv, 
eftersom var och en av dem ansvarar för en viss diameterintervall döps de därför till 
maskin nr 1, 2 och 3 inför tidtagningen. Maskin nr 1 är den största av dessa tre maskiner 
och används främst för de större diametrarna som t.ex. 50,8 mm och 63,5 mm. I Tabell 5 
redovisas resultaten från tidtagningen av ämnestillverkningen. Från denna kan det 
noteras att ungefär hälften av cykeltiderna är icke värdehöjande och används till 
nödvändiga förflyttningar av arbetsstycket eller verktygsväxlingar. Dock har 
tidtagningen ej tagits hänsyn till många andra relevanta faktorer som omställningstider, 
skärdata eller maskinegenskaper. Därför bör dessa tider endast användas som 
vägledning för att uppskatta hur mycket längre bearbetningstid det skulle innebära om 
stänger används som ämnesmaterial istället. 
 
Tabell 5. Operationstider för grovsvarvning av tre olika kutsar från 1150-stänger i FR3. 

Maskin nr Diameter (mm) Längd (mm) Dubbhål (mm) Ingreppstid (s) Cykeltid (s) 

1 50,8 276 Ø 7,0

Djup: 4,0

70 150

2 35 185 Ø 3,5

Djup: 4,0

48 89

3 28 148 Ø 3,5

Djup: 4,0

46 87

 

5.4.3    FR7 
I FR7 tillverkas pinnfräsar och fräskroppar, i denna fallstudie fokuseras endast 
tillverkningen av pinnfräs då denna använder stänger som ämnesmaterial. 
Tillverkningen av pinnfräs startar med operationen grovsvarvning som i fallet med FR3, 
där stänger bearbetas till kutsar. Denna operation sker också i liknande maskiner som 
nämndes tidigare, enda skillnaden i operationen är att bearbetningen är något 
annorlunda då formen av kutsen är olikt den i FR3 (se Figur 35).  
 

 

Figur 35. Exempel på en kuts som genomgått grovsvarvningen i FR7.  

Ämnesmaterial som används till grovsvarvningen är av ståltypen SS2541, dvs. samma 
som används till det hårda flödet i FH4. För tillverkningen av pinnfräsar köps det in 
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stänger av sex olika diametrar och ett mindre pallställage används för lagring av ämnena 
inne i verkstaden. Lagerhållningen och leveranserna av ämnesmaterial sker på samma 
sätt som i FR3, vilket också innebär att det är inköpschefen som ska se till ämnena finns 
alltid på plats när de behövs. Till skillnad från FH4 beställer inte operatörerna eller 
produktionsledaren ämnesmaterialen själva, utan detta är inköpschefens ansvar och 
materialbeställningar görs efter beställningspunkter baserad på den prognostiserade 
efterfrågan.  
 
Om vissa ämnesmaterial saknas eller plötsligt behövas kan operatörerna i de flesta fall 
finna dem i det större lagret utanför verkstaden, annars måste produktionsledaren 
kontakta inköpschefen direkt för att göra nya beställningar. Enligt operatörer i 
avdelningen fanns det tillfällen att vissa ämnesmaterial saknades när de behövdes, 
vilket ibland kan ha orsakat förseningar. I FR7 har man vidtagit åtgärder för att lösa 
detta problem, exempelvis genom att börja anteckna antal stänger som hämtas ut från 
pallställaget varje gång. Med detta hoppas man att det blir bättre översikt på 
lagernivåerna, så att nya beställningar kan göras i god tid innan lagret tar slut.  
 
Efter grovsvarvningen av ämnena skickas de till härdningen, sedan ska de svarvas på 
nytt men denna gång i en annan slags maskin. Denna svarvningsoperation kallas även 
för svarvning-komplett, vilket innebär att bitarna bearbetas till färdigtoleranser som i 
detta fall är ända upp till mikrometernivån. För sådana extrema toleranser och dessutom 
i härdat material är det viktigt att ta hänsyn till skärkrafterna under bearbetningen, 
därför sker bearbetningen med arbetsstycket stående i en specialbyggd 
fleroperationssvarv som är utrustad med tre revolvrar och tre spindlar, se Figur 36. 
 

 
Figur 36. Insidan av fleroperationssvarven som utför operationen svarvning-komplett.  

Fördelen med detta sätt av bearbetning är att det uppfyller de snäva toleranserna, 
samtidigt som hög skärhastighet kan behållas, då inverkan av skärkrafter minskas 
genom denna typ av stående fastspänning.  
 
  



49 
 

Till denna specialbyggda fleroperationssvarv finns två robotceller, där respektive av dem 
placeras på varsin sida om maskinen. Den vänstra robotcellen används för obearbetade 
bitar, d.v.s. de som precis kommit tillbaka från härdningen och ska svarvas medan den 
högra för de färdigsvarvade (se Figur 37). Bitarna kommer in laddade på 
standardpaletter i den vänstra robotcellen och kommer ut laddade på samma typ av 
paletter i den högra robotcellen. Denna typ av palett kan också användas på nästa 
operation som är fräsning i S-maskinerna.  
 

 
Figur 37. Robotcellerna till den specialbyggda fleroperationssvarven i FR7. 

Som det märks på den högra bilden i Figur 37, så används det faktiskt två olika sorter av 
standardpaletter vid utmatning av bitar i den högra cellen. Skillnaden mellan dessa två 
sorter är enkelt att notera från Figur 38, den mångfärgade sorten använder utbytbara 
och ihåliga hållare, medan den gråa sorten är tyngre och använder de befintliga hålen i 
paletten för fasthållning av bitarna. Alla standardpaletter är försedda med en streckkod 
med information om hur bitarna i paletten står laddade. Dessutom är varje produkt 
tilldelad med ett laddningsmönster. När en order registrerats och streckkoden på 
paletten avlästs, vet cellroboten automatiskt hur bitarna är placerade i paletten för den 
aktuella ordern. 
 

 
Figur 38. Två sorter av standardpaletter som främst används i bearbetningsceller för pinnfräsar. 
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I likhet med FR2 är layouterna på de olika cellerna i avdelningen inte enhetliga. I de två 
laddningsstationer till den kompletta svarvningen används cellvagnar. Dock har S-cellen 
till fräsningsoperationen en annan slags layout, där används istället skyttlar på 
laddningsbord, vilket paletter med bitar skjuts in i cellen av operatören (se Figur 39). Då 
cellvagnarna upplevs som tidigare sagt klumpiga och tunga att flytta på, brukar 
operatörerna plocka om bitarna till paletter på en palettvagn istället. Dessutom passar 
denna typ av vagn bättre till S-cellens skyttlar då det är lättare att flytta paletterna från 
vagnen till laddningsbordet.  
 

 

Figur 39. Laddningsstationen till STAMA-cellen. 

5.5    Jämförelse av två ståltyper 

Dagens ämnesmaterial utgår som tidigare berättat i Kap 4.4 från två ståltyper, nämligen 
fjäderstålet SS2230 (51CrV4) och konstruktionsstålet SS2541 (34CrNiMo6). För den 
framtida tillverkningsprocessen skulle det underlätta och kanske t.o.m. innebära kortare 
ledtider om endast ett sort stål används i flödena. För att undersöka om detta är möjligt 
kommer dessa två ståltyper studeras närmare i detta avsnitt. Information om dessa har 
hämtats från tidigare gjorda hårdhetsprov och skärbarhetstest, samt från intervjuer med 
produktionsledare och produktionstekniker i fabriken. 
 
I hårdhetsprovet som gjordes i hösten 2012 jämfördes fjäderstål SS2230 med 
konstruktionsstål SS2541 gällande deras hållfasthet i härdat tillstånd. I härdat tillstånd 
menas i detta fall att stålen hade en hårdhet som representerade produkternas 
sluthårdhet från tillverkningsprocessen i FH4. För fjäderstålet var hårdheten på 42 HRC 
medan för konstruktionsstålet var det 43 HRC. För att se över deras hållfasthet 
genomfördes dragprov och utmattningsprov för respektive stål.  
 
Från dragprovningen erhölls data gällande stålens sträck- och brottgränser, som gav 
indikation på vilka laster som stålen kan klara av. Resultatet från dragprovningen visade 
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att båda stålen hade liknande värden för sträckgräns, dock har konstruktionsstålet en 
något högre brottgräns än fjäderstålet. Eftersom skillnaden är under 100 MPa, kommer 
detta inte ha någon avgörande betydelse. Dessutom är det sträckgränsen som är mest 
relevant vid val av material, eftersom produkterna inte dimensioneras mot brottgränsen 
utan mot sträckgränsen. Utmattningsprovning genomfördes m.h.a. ultraljud och det 
visade sig att fjäderstålet har ca. 10% bättre hållfasthet än konstruktionsstålet, vilket 
innebär att fjäderstålet kan klara 10% högre last trots hårdheten är 1 HRC-enhet lägre. 
 
Utöver de nämnda proven i härdat tillstånd har också tester av stålen tidigare gjorts i 
ohärdat tillstånd. Enligt produktionstekniker som gjorde testerna är skärbarheten 
samma för båda stålen, exempelvis utfördes gängning av ca. 1000 hål i båda materialen 
där resultaten visade sig vara likadana. I härdat tillstånd däremot är skärbarheten något 
bättre i fjäderstålet då det kunde gängas ca. 600 hål innan verktyg behöver bytas, medan 
för konstruktionsstålet kunde det endast nå upp till ca. 400 hål. Enligt produktionsledare 
i avdelningen för härdning kan detta bero på att härddjupet är större i 
konstruktionsstålet än fjäderstålet, vilket innebär att härdbarhet också är bättre för 
SS2541 och med andra ord betyder det att full hårdhet erhålls lättare efter kylning från 
härdtemperaturen. Dessutom kan andra faktorer också spelas in vid val av stål, som 
exempelvis stålets tillgänglighet och pris. 
 
Tillgängligheten för stålet SS2541 är generellt en aning bättre än SS2230 då 
konstruktionsstålet används i fler tillämpningar bland industrierna. För att undersöka 
om det finns skillnader i priserna mellan dessa två stål har det hämtats data från Bilaga 
5. Två ämnesmaterial från respektive ståltyp med snarlika dimensioner och hög 
prognostiserad efterfrågan har valts ut för att jämföras, se Tabell 6. 
 
Tabell 6. Prisjämförelse mellan SS2230 och SS2541 baserad på data av dagens ämnesmaterial i FH4. 

Material Diameter (mm) Längd (mm) Prognos (st) Pris (kr/st) Pris (kr/kg) 

SS2230 
26,2 262 7711 35,17 31,92 

35 312 8270 53,08 22,67 

SS2541 
26 265 12848 37,05 33,76 

36 315 15454 69,20 27,67 

 
Enligt prisjämförelse i Tabell 6 är kilopriserna på stålet SS2541 relativt dyrare än stålet 
SS2230. Prisskillnaderna är dock inte så stora, men som det nämndes Kap. 5.3.1 beror 
ämnespriserna på råmaterialkostnad och förädlingskostnad. I detta fall kommer det 
innebära att prisskillnaden kommer att ökas mer om merparten av priset beror på 
råmaterialkostnaden, en indikation på detta syns redan på skillnaderna i kilopriserna 
mellan ämnena av den större dimensionen jämfört mellan ämnena av den mindre.  
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6 Resultat 
I detta kapitel redovisas de resultat som tagits fram m.h.a. nulägesbeskrivning och 
analys. Kapitlet inleds med en beskrivning av hur framtida volymfördelning av 
svarvbommar kommer att se ut, för att därefter ge förslag på möjliga framtidsscenarier 
med avseende på olika val av ämnesmaterial. Dessutom redovisas också förslag på 
lösningar på problem gällande den framtida tillverkningsprocessen och 
materialhanteringen. 

6.1    Framtida volymfördelning bland flödena 

När detta examensarbete startades var det mer eller mindre bestämt att det mjuka flödet 
ska vara dominerande för den framtida tillverkningsprocessen. Detta innebär att större 
delen av produkter som idag tillverkas i det hårda flödet ska gå över till det mjuka 
istället. För att ta reda på vilka produkter som påverkas, togs därför en ny prognos fram 
tillsammans med produktionsteknikerna i FH10. Denna nya prognos är baserad på 
prognosen för år 2012, enda skillnaden är att många produkter som tidigare tillhörde 
A-21 och A-25 kommer att övergå till A-20 istället. Med anledning till detta ger det en ny 
volymfördelning mellan T-linjerna, vilken kan ses i Figur 40. 
 

 
Figur 40. Framtida volymfördelning mellan produktionslinjerna inom FH4. 

I jämförelse med den nuvarande volymfördelningen (se Figur 8) innebär den uppskattade 
framtida volymfördelningen att antalet av svarvbommar producerade i flödet A-20 skulle 
öka till 73 procent från tidigare 26 procent, d.v.s. en ökning med 47 procent. Denna 
ökning beror som sagt av en minskning av produkter som produceras i flödena A-21 och 
A-25.  
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6.2    Framtida scenarier och sammanslagning av ämnesdimensioner 

Förändring av volymfördelningen bland flödena innebär också en stor inverkan på valet 
av ämnesmaterial som ska användas i framtiden. I nuläget används som sagt 
ämnesmaterial av ståltypen SS2230 i tillverkning på A-20 och ståltypen SS2541 på A-21 
och A-25. Ur ett logiskt perspektiv bör de produkter som övergår till det mjuka flödet 
använda ämnesmaterial av SS2230 istället för SS2541 i tillverkningsprocessen. Enligt 
jämförelse mellan ståltyperna i Kap 5.5 har SS2230 som sagt en sämre härdbarhet, men 
annars är det relativt små skillnader i hållfasthet och i skärbarhet mellan de två 
ståltyperna. Dock finns det farhågor från vissa produktionstekniker om vilka 
konsekvenser detta byte av ståltyp kan få. Dessutom finns det tveksamheter om hur 
kunderna eventuellt reagerar om fjäderstålet ersätter konstruktionsstålet på så många 
produkter. Därför uppstod önskemål om att också undersöka möjligheten till att använda 
konstruktionsstålet SS2541 till samtliga ämnesmaterial istället, för att jämföras med 
användning av både SS2230 och SS2541 som det är nu.  
 
De potentiella ämnesmaterialen för den framtida tillverkningen är kuts med 
förbearbetning och kuts utan förbearbetning samt stång, se Figur 41. 
 

 
Figur 41. Illustration på de tre olika potentiella ämnesmaterialen för framtiden. 

 
Var och en av dessa alternativ förutsätter också två olika scenarier, där den ena innebär 
att både stål SS2230 och SS2541 används som ämnesmaterial medan den andra innebär 
som sagt att endast SS2541 används till alla samtliga ämnen i tillverkningen. Totalt 
innebär det sex olika scenarier med ämnesmaterialen (se Figur 42). För att jämföra dessa 
sinsemellan tas därför fram volym, ämnesdimensioner och kostnader för respektive 
scenario i de senare avsnitten.  
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Figur 42. De sex möjliga scenarier för framtida ämnesmaterial. 

Dagens ämnesdimensioner är anpassade till den nuvarande fördelningen av 
ämnesmaterialen i de olika flödena, men eftersom denna kommer att förändras bör då 
ämnesdimensionerna också anpassas efter. Det är exempelvis inte fördelaktigt för 
företaget att köpa både stänger med diameter 26,2 mm och stänger med 26 mm om de 
ändå ska ha samma längd och samma materialegenskaper. Därför är det bättre att dessa 
två diametrar slås ihop till en för att erhålla skalfördelar vid inköp av ämnen, samt att 
färre varianter av ämnen innebär också mindre utrymme behövs i pallstället. För att 
sammanslagningar av olika ämnesdimensioner ska ske på ett konsekvent och 
strukturellt sätt för samtliga scenarier, är det nödvändigt att de uppfyller samma 
kriterier. Här nedan listas tre kriterier vilka samtliga bör uppfyllas vid sammanslagning 
av ämnesdimensioner: 
 

1. De sammanslagna ämnena bör ha nästan samma diameter och/eller längd med 
endast skillnad på max 3 mm för diameter och max 2 mm för längd. Dock får inte 
ett ämne minska i längd mer än 1 mm vid sammanslagning, utan får endast öka 
pga. produktionens krav. 
 

2. Ämnen som används i stora volymer bör prioriteras före dem med mindre, t.ex. 
ska ett ämnesmaterial med den större volymen ej sammanslås om diameter/längd 
behöver ökas för att anpassa till den mindre.  
 

3. Ämnen med olika dubbhålsdimensioner eller har olika förbearbetning på 
kanterna bör inte heller sammanslås. 
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Ändringen av ämnesmaterialens längd eller diameter kan påverka mycket för 
bearbetningen i frågan om exempelvis ingreppstid. Det finns en gräns för hur stor 
skärdjupet kan vara vid varje matning, för svarvning kan ökningen av diameter innebära 
att fler matningar behöver göras i operationen eller att skärdjupet måste ökas. Större 
skärdjup kräver förstås lägre matningshastighet, vilket i sin tur kan bidra till längre 
bearbetningstider. Att ökningen i längden regleras ännu mer restriktivt än diameter är 
för att det skulle innebära en längre tapp som behöver planfräsas i FKPL-operationen, en 
deloperation som vanligtvis redan tar relativt lång tid. På grund av dessa faktorer är 
därför det första kriteriet för sammanslagningen ytterst begränsande.  
 
Då det är ovisst om hur den framtida bearbetningen blir eller hur den framtida 
utrustningen för SKPL eller BKH kommer att vara, är det därför osäkert om sätten att 
fastspänna arbetsstycken idag kommer att förändras. Förbearbetningen på dagens 
ämnesmaterial är ju beroende av hur fastspänningen ser ut idag. Då det just nu inte 
finns någon antydan att denna kommer att förändras, var det därför tvungen att instifta 
det tredje kriteriet för att bevara den nuvarande förbearbetning av ämnesmaterialen.  

6.3    Framtida ämnesmaterial ‐ Kuts med förbearbetning 

Om framtida ämnesmaterial blir kuts med förbearbetning, förutsätts att ungefär samma 
ämnesmaterial som används idag också används i den framtida tillverkningen, vilket 
menas att ämnena har samma förbearbetning som tidigare. I Bilagor 20-22 finns tabeller 
med volym och dimensioner för ämnesmaterial i scenarier 1A och 1B. De ämnen vars 
dimensioner har ändrats efter de nämnda kriterierna för sammanslagning är markerade 
med specifik färg i tabellerna. För scenario 1A är antalet varianter av ämnen 48 st och 
bland dem är det 13 olika diametrar, medan för scenario 1B är antalet varianter 47 st och 
11 olika diametrar. Ett minskat antal av varianter och olika diametrar kan innebära att 
färre omställningar behövs i produktion, vid inköp av ämnesmaterial kan detta också 
innebära lägre kostnader för ämnena då priserna har möjligheter att reduceras pga. 
lägre förädlingskostnader för leverantören (se Kap 5.3.1). 
 
Hur kostnaderna för de framtida ämnesmaterialen ska uppskattas har övervägts länge, 
eftersom det inte fanns möjlighet att göra en ordentlig offertförfrågan var det nödvändigt 
att ta hjälp av de nuvarande priserna för ämnesmaterialen. I Figur 43 går det att se hur 
priserna på ämnesmaterial av SS2230 varierar med avseende på diameter. Enligt 
diagrammet är priserna för ämnen under 20 mm i diameter mycket högre, vilket troligen 
beror på att dessa ämnen skalsvarvas av en underleverantör till O-leverantör (se Kap 5.3) 
och därför kostar mer i förhållande till de andra ämnesmaterialen. Ämnen av samma 
diameter men med olika längder kan fluktuera i prisnivån, eftersom vissa längder av en 
viss diameter köps i större volymer än andra och därför kan erhålla prisreduceringar.  
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Figur 43. Diagram över priserna på förbearbetade kutsar av SS2230 m.a.p. diameter. 

Med hjälp av priserna i diagrammet kan en ungefärlig trend av prisvariationer antydas, 
vilket gör det genomförbart att ta fram en trendlinje som anpassas till de olika 
datavärdena så mycket som möjligt. Genom denna trendlinje kan en ekvation tas fram 
för att användas till interpolering av okända datavärde, i detta fall priser för 
ämnesmaterial av andra diameter än de nuvarande. Om ett ämnesmaterial köps in i 
mycket större volymer än tidigare efter sammanslagningen eller om ett nytt 
ämnesmaterial av SS2230 har stora volymer, har ett avdrag på 5 procent lagts till på dess 
totala kostnad för att uppskattningarna ska vara mer verklighetsbaserade. Att det 
endast är 5 procent beror dock på att vissa nya ämnesmaterial som köps in i små volymer 
bör egentligen öka i pris med hänsyn till logiken i leverantörens prissättning. På grund 
av osäkerheten kring hur mycket denna ökning ska vara, har det därför valts att göra 
kostnadsavdrag för stora volymer istället lägre för att det ska jämna ut sig.  
 
Samma metod har använts också för att uppskatta ämnesmaterial av ståltypen SS2541, 
diagram med trendlinje för nuvarande ämnesmaterial kan ses i Figur 44. Av diagrammet 
syns det att den genomsnittliga prisnivån för ämnesmaterial av SS2541 är något dyrare 
än SS2230, vilket har redan antytts i Kap 5.5. 
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Figur 44. Diagram över priserna på förbearbetade kutsar av SS2541 m.a.p. diameter. 

 
I Tabell 7 finns en sammanställning över de uppskattade kostnaderna för framtida 
ämnesmaterial i scenarier 1A och 1B. 
 
Tabell 7. Uppskattade ämneskostnader för scenarier 1A och 1B. 

 Ämneskostnad (kr) Ämnesvolym (st) Ämneskostnad per kuts (kr/st) 

Scenario 1A (Mix) 6 450 912 129 862 49,7 

Scenario 1B (SS2541) 7 492 420 129 862 57,7 
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6.4    Framtida ämnesmaterial ‐ Stång 

Det andra alternativet av framtida ämnesmaterial är stång och liksom det föregående 
finns det två möjliga scenarier, i detta fall är de kallade för scenarier 2A och 2B. Med 
stång menas då rundstång med längden 1150 mm, vilken är anpassad för att 
transporteras i EUR-pall (se Figur 45).  
 

 
Figur 45. Exempel på stång som framtida ämnesmaterial. 

Idag köps det inte in några stänger som ämnesmaterial i FH4, dock finns det andra 
avdelningar i fabriken som använder stänger av SS2230 och SS2541 som 
ingångsmaterial. Efter en viss undersökning har det funnits att i nuläget köps det in 
stänger av SS2230 från O-leverantören och stänger av SS2541 från P-leverantören i olika 
avdelningar. I Figur 46 och Figur 47 på nästa sida finns diagram över priserna för 
stänger av respektive ståltyp. Från dessa diagram går det att notera priserna varieras i 
lägre grad än scenarierna 1A och 1B, vilket troligtvis beror på att stänger kräver mindre 
förädling av leverantören och därmed är mer kopplad till den konstanta 
råmaterialkostnaden.  
 
Samma metod som använts tidigare för att uppskatta ämneskostnader för scenarier 1A 
och 1B används också för att uppskatta ämneskostnader för stängerna som framtida 
ämnesmaterial. I Figur 46 och Figur 47 finns därför även trendlinje för de datavärdena 
som använts och ekvation för interpolering av priser för andra diametrar av stänger som 
inte finns inkluderade i diagrammen.  
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Figur 46. Diagram över priserna på stänger av SS2230 m.a.p. diameter. 

 

 

Figur 47. Diagram över priserna på stänger av SS2541 m.a.p. diameter. 

För att beräkna ämneskostnaderna för stänger behövs också volymen för stänger av 
SS2230 och SS2541 också beräknas fram. Bland dagens ämnesmaterial finns som sagt 
olika längder för varje diameter och eftersom alla stänger kommer vara 1150 mm långa i 
de framtida scenarierna, måste därför en viktad medellängd beräknas fram för varje 
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diameter. Dessutom är det nödvändigt att alltid ha en restbit över efter bearbetning av 
varje stång, detta för att det ska finnas något att fastspännas med vid svarvningen av det 
sista arbetsstycket från stången. I detta fall har denna restbit uppskattats att vara 100 
mm, vilket är enligt produktionsteknikerna från FR en acceptabel längd för fastspänning 
och kan vara möjligt att nå efter viss trimning med maskinens konfiguration. I Bilagor 
23-25 förklaras hur volymer av stänger och returstål för de två olika scenarierna har 
beräknats fram, i Bilagor 26-28 finns de exakta volymerna av stänger som skulle behövas 
för framtidens tillverkning. Från beräkningarna går det dock att notera antal bitar som 
kan fås ut av en 1150-stång kan varieras mycket. För t.ex. ämnen som är av diameter 
12,5 med en viktad medellängd på 135 mm är det möjligt att få ut 7 bitar från stången, 
medan ämnen av diameter 53,1 som har viktad medellängd på 352 mm går det endast att 
få ut 2 bitar och lämnar en restbit på 445 mm. Därför kan det innebära mycket returstål 
för ämnen med större medellängder, eftersom stångens 1150 mm är en ytterst 
begränsande faktor. Enligt make/buy-analysen som gjordes tidigare i FR3 uppskattades 
att intäkten för returstålet var 2 kr per kilogram, en siffra som antas vara samma för 
returstålet i scenarierna 2A och 2B. 
 
Med volymen och priser för stänger och returstål framtagna går det nu att uppskatta de 
totala ämneskostnaderna för scenarier 2A och 2B. Denna gång har ingen prisreducering 
gjorts på stänger som köps in i stora volymer. Delvis beror det på att det saknas 
tillräcklig information om hur prissättning ser ut för stänger hos de två leverantörerna 
som den ursprungliga informationen är hämtade från, men också för att priserna bör 
hypotetiskt inte varieras så mycket pga. volymen, eftersom det kräver relativt mindre 
förädling för tillverkning av stänger jämfört med kutsar. Med detta antagande kan 
ämneskostnaderna sammanställas och resultaten kan ses i Tabell 8. 
 
Tabell 8. Uppskattade ämneskostnader för scenarier 2A och 2B. 

 Stångkostnad 

(kr) 

Intäkt från returstål 

(kr) 

Ämneskostnad 

(kr) 

Ämneskostnad per kuts 

(kr/st) 

Scenario 2A (Mix) 5 824 203  131 478 5 692 725 43,84 

Scenario 2B (SS2541) 8 045 038 132 752 7 912 286 60,93 

 

6.5    Framtida ämnesmaterial ‐ Kuts utan förbearbetning 

För stång och kuts med förbearbetning har det funnits data över nuvarande priser och 
kostnader att tillgå, men för kuts utan förbearbetning har det inte varit möjligt att hitta 
någonting liknande. För det första så finns ingen avdelning i fabriken som använder 
sådana ämnesmaterial i nuläget, för det andra var det svårt att få fram information från 
den nuvarande leverantören om vad dessa skulle eventuellt kosta ifall om man ville 
beställa dem. Med dessa svårigheter var det därför nödvändigt att göra en grov 
uppskattning, i detta fall gjordes ett antagande att priserna för oförbearbetade kutsar bör 
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vara inom samma prisklass som stängerna men troligtvis något dyrare pga. att de är 
kapade. Då det inte finns information om kostnaden för den extra kapningsoperationen 
som utförs på ämnena, måste en grov uppskattning göras här också. I detta fall antas att 
kutsarna bör vara ca. 25 procent dyrare än stängerna, vilket kan anses vara en rimlig 
uppskattning med tanke på hur simpel och effektiv kapningsoperationen är. 
 
Vid sammanslagning av olika dimensionerna för kutsar utan förbearbetning används 
också samma kriterier som nämndes i Kap 6.2, men eftersom detta alternativ av 
ämnesmaterial innebär avsaknad av formelement som dubbhål, fas och tapp behövs 
därför det tredje kriteriet inte tas hänsyn till. I Bilagorna 29-31 finns resultaten efter 
sammanslagningen för scenarierna 3A och 3B. För scenario 3A minskas varianter av 
ämnen till 46 st och för scenario 3B minskas det till 41 st. Med den behövda information 
samlade kan ämneskostnaderna beräknas och sammanställningen kan ses i Tabell 9. 
 
Tabell 9. Uppskattade ämneskostnader för scenarier 3A och 3B. 

 Ämneskostnad (kr) Ämnesvolym (st) Ämneskostnad per kuts (kr/st) 

Scenario 3A (Mix) 5 618 445 129 862 43,3 

Scenario 3B (SS2541) 7 931 062 129 862 61,1 

 

6.4    Jämförelse av samtliga scenarier 

Efter att ha tagit fram information för de sex nämnda scenarierna, kan nu en fullständig 
jämförelse göras mellan dessa samt också med nuvarande ämnesmaterial. I Tabell 10 
finns en sammanställning av antalet ämnesdimensioner och ämneskostnader för 
samtliga alternativ av ämnesmaterial.   
 
Tabell 10. Jämförelse av nuvarande ämnesmaterial och framtida ämnesmaterial. 
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Enligt Tabell 10 innebär scenarion 3A, dvs. kuts utan förbearbetning av både stål SS2230 
och SS2541 största sparade kostnader i jämförelse med dagens ämnesmaterial. Att detta 
alternativ skulle minska kostnader mer än till och med stänger som ämnesmaterial beror 
troligtvis på att mindre material går åt, eftersom kuts utan förbearbetning medför inga 
restbitar och därmed betyder det att mindre onödigt material köps in. Däremot om all 
ämnesmaterial ska vara av samma ståltyp dvs. SS2541, kommer alternativet med kuts 
utan förbearbetning också vara det som medför till största ökad kostnad. Detta kan anses 
orimligt att obearbetade kutsar skulle kosta mer än bearbetade kutsar enligt jämförelsen 
i tabellen, men eftersom kostnaden för obearbetade kutsar är en grov uppskattning, som 
baseras på priserna för stänger med 25 procent ökning går det tyvärr inte att komma från 
denna orimlighet. Dessutom fanns det för få data om priserna av stänger i olika 
diametrar med ståltypen SS2541, vilket kan också ha bidragit att resultaten blir 
missvisande. Därför bör ämneskostnaderna för scenarierna 2B och 3B tas med en nypa 
salt innan en ordentlig offertförfrågan har gjorts för dessa scenarier. 
 
Baserad på resultaten från jämförelsen bör FH4 övergå till antingen stång eller kuts 
utan förbearbetning för största möjliga sparade kostnader i ämnesmaterial, men är det 
verkligen det rätta valet för framtida tillverkning? Det finns naturligtvis andra faktorer 
som kan påverka valet och dessa kommer att diskuteras senare i Kap 7.1. 

6.5    Framtida bearbetning och materialhantering 

Baserad på nulägesbeskrivningen och den analysen som gjorts i den nuvarande 
ämnestillverkningen samt tillverkningen i andra avdelningar har flera problem 
identifierats. Här presenteras problem att beakta vid valet av maskinkoncept och förslag 
på möjliga lösningar för den framtida tillverkningsprocessen i FH4. 

6.5.1    Förkorta ställtid i svarvmaskinerna 
I Kap 5.2.2 berättas att förekomsten av dagens stora råvarulager troligen är orsakad av 
de tidskrävande och komplicerade omställningarna i svarvmaskinerna. Oavsett om 
samma eller annat maskinkoncept ska användas i framtiden, är det ytterst viktigt att 
omställningarna för SKPL-operationen simplifieras och tar mindre tid. Idag behövs det 
göra byten och ändring i maskinens tre delar, svarv- och fräsdel samt palettsystemet. 
Inför maskinstart måste inställningar göras i palettsystemet, program behöver överföras 
både i fräsdelen och i svarvdelen. Om dessa tre system slåss ihop till ett skulle det 
innebära mycket lättare för operatören att initiera operationen. Fastspänningen av 
arbetsstycken bör förenklas genom att behov av antal byten gällande hylsor, backar och 
dubb minskas, vissa av dessa byten bör också antingen elimineras eller automatiseras för 
att förkorta omställningstiden. Idag tar det längst tid att ställa om maskinen för 
bearbetning av små arbetsstycken, då placeringen av dem på uppspänningsanordningen 
är av stor vikt för att de inte ska hamna snett när de fastspänns, om detta kan undvikas 
att göra manuellt av operatören skulle ställtiden kortas ännu mer. 
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6.5.2    Framtida bearbetning av ämnen 
Enligt nulägesbeskrivningen består operationen SKPL som sagt av två utföranden, 
svarvning av bommens skaft och därefter fräsning av tre plan på skaftet. Idag sker 
bearbetningen av de tre planerna på ett effektivt sätt genom planfräsning, en metod som 
möjliggörs genom att maskinen har en separat fräsdel. Av de maskinkoncept som 
används inom FR vid bearbetning av ämnen finns dock ingen som utför denna typ av 
fräsoperation lika effektivt med revolversvarv. I FR2 fräsas också plan i arbetsstycket 
under svarvningen, men denna deloperation utförs med pinnfräs vilken 
avverkningshastighet är mycket lägre jämfört med planfräsen och dessutom lämnas 
också märken på den bearbetade ytan efter fräsningen. Om fräsningen av de tre planerna 
ska fortsätta ingå i SKPL-operationen som idag, krävs det därför den framtida maskinen 
kan erbjuda minst samma effektivitet och kvalitet i bearbetningen oavsett om 
ingångsmaterialen är stänger eller kutsar.  
 
En annan faktor att ta hänsyn till vid framtagning av maskinkoncept för den framtida 
ämnestillverkningen är laddning av ämnesmaterial till maskinen. I analysen beskrevs 
hur stänger laddas till stångmatare genom manuellt plock med eller utan travers. För 
ordrar med små partier kan det tänkas passa, men det är inte sällan att FH4 har stora 
ordrar med partier upptill 249 bitar. Idag löses detta i SKPL och BKH genom att många 
paletter kan laddas med bitar under en omställning, vilket gör att maskinen kan köras 
oavbrutet och obemannat under en längre tid innan en ny laddning av ämnen behöver 
göras. Däremot i avdelningarna där stänger används finns en begränsning på att ungefär 
10 stänger får laddas i stångmataren samtidigt, vilket ger långt färre antal bitar som kan 
tillverkas från maskinen under en laddning. Om stänger ska övervägas måste detta lösas 
på något sätt, antingen med ett mer utvecklat matarsystem än dagens stångmatare eller 
införande av automation där stångmataren kan fyllas på med stänger m.h.a. exempelvis 
en robot. Det manuella och utslitande plockandet från EUR-pallar till paletter skulle 
också kunna elimineras om ett mer komplett automatiskt palettsystem eller 
matarsystem skulle införas, svårigheten ligger dock på ämnesmaterialens stora 
spektrum av dimensioner och hur de placeras i EUR-pallarna. Just nu levereras de 
liggande i pallarna, oftast på varandra för att få plats med många ämnesmaterial i en 
pall. Om ämnena ska plockas ur pallarna automatiskt m.h.a. antingen magnet eller 
sugkroppar, bör egentligen ämnena helst vara placerade stående för att lättare hittas och 
plockas av roboten, men genom att vara liggande medför ämnenas rundhet till att det blir 
mycket svårare att plocka samt att de kan rulla omkring i pallen under plockningen. 

6.5.3    Framtida materialhantering 
I Kapitel 4.5 och Bilaga 11 samt Bilaga 12 har det beskrivits om dagens 
materialhantering och utifrån denna finns det mycket att anmärka på ur både 
effektivitetens och ergonomins synpunkt. Idag används ett flertal olika lastbärare för 
bitarna i arbete, vilket kräver ständigt omplock från en typ av lastbärare till en annan. I 
vissa fall kan omplock vara nödvändigt som förberedelse inför bearbetning, men alltför 
många omplock bidrar endast till lägre effektivitet i produktionen genom ökning av icke 
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värdehöjande tid. För att minska antal omplock kan en tänkbar lösning vara att använda 
samma lastbärare så långt som möjligt i materialflödet. I detta fall skulle en enhetlig sort 
av standardpalett uppfylla detta ändamål, i likhet med de beskrivna standardpaletterna 
som används i FR7 (se Figur 38). Redan idag använder de nyare cellerna för SLR och 
FKPL i FH4 liknande standardpaletter. Om dessa maskingrupper kan använda samma 
sort av paletter samt att de planerade nya cellerna för SKPL och BKH blir också 
anpassade för denna sort kommer antal omplock direkt kunna minskas med minst 
hälften. Denna lösning har stora möjligheter att lyckas, eftersom formen av skaften på 
svarvbommarna inte förändras avsevärt mycket under operationerna SKPL, BKH, SLR 
och FKPL. Dessutom kan denna lösning öka spårbarhet av materialen i flödet då 
paletterna kommer vara försedda med streckkoder samt passa perfekt för automatisering 
och målet om standardiserad cellayout över hela fabriken.  
 
Om paletter används som lastbärare i flera av cellerna inom flödesgruppen, vore det en 
stor fördel att dessa kan användas vid transport också. I Bilagorna 11 och 12 är det 
enkelt att se ett flertal olika transporttyper används för förflyttning mellan olika 
maskiner inom flödesgruppen. Denna typ av manuell hantering bidrar endast till ökad 
risk för inkurans av produkterna och skapa onödigt slitsamma arbeten för operatörerna. 
Därför föreslås användning av en slags vagn som kan transportera paletter utan att 
bitarna i dem behöver omplockas för transportering. Denna typ av lösning används redan 
i avdelningarna FR2 och FR7, där s.k. palettvagnar används som transport inom 
flödesgruppen (se Figur 31 och Figur 48).  
 

 
Figur 48. Palettvagn som används i FR7 
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7 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel förs en diskussion kring resultaten och slutsatser presenteras. 
Diskussionen kommer endast att fokusera på rimligheten av de olika möjliga scenarierna 
och deras genomförbarhet.  

 
I början av arbetet var det tänkt att ta fram ett offertunderlag för att sedan göra en 
förfrågan om priserna för ämnesmaterialen i de olika möjliga scenarierna. Tyvärr var det 
inte möjligt att genomföra då det framtagna offertunderlaget anses vara för omfattande 
för leverantörerna att ta sig an på om det inte handlar om en seriös offertförfrågan, vilket 
resulterade att priserna måste uppskattas istället. Därför bör de framtagna kostnaderna 
endast ses som fingervisning och kan innehålla stora felmarginaler relativt till de 
verkliga siffrorna från en ordentlig offert. Ett förslag är att använda det offertunderlag 
som har tagits fram i samband med detta arbete och skicka ut en ordentlig 
offertförfrågan till flera olika leverantörer, så att beslutsunderlaget till den framtida 
ämnestillverkningen har mer grund att stå i. 
 
Förutom att erhålla de rätta siffrorna för eventuella materialkostnader, måste beslutet 
för det framtida ämnesvalet också ha stöd från andra faktorer som exempelvis 
produktionskostnad och lagerkostnad. Om stänger väljs som framtida ämnesmaterial 
skulle ingreppstiden enligt Tabell 5 öka med ca 40-70 sekunder vid bearbetning av olika 
diametrar av stänger till kutsar, medan cykeltiden skulle ökas med ca. 80-150 sekunder. 
Med en generell uppskattad maskintimkostnad på ca. 1 200 kr för FH4 skulle ökningen 
av cykeltiden leda till att produktionskostnaden för varje svarvbom minst öka med ca. 27 
kr. I ett år skulle det innebära att produktionskostnaden ökas med ca. 3,5 miljoner. 
Dessutom är det viktigt att inte glömma att lagerkostnader också skulle öka, eftersom 
med erfarenheten från fallstudierna i FR så beställs stänger i större volymer än vad de 
förefaller synas. Därför att förutom det finns ett litet 1-veckaslager inuti i verkstad, så 
finns också ett större lager med ämnesmaterial för ca. 3 veckor utanför verkstad. I 
jämförelsen med dagens lagerhållning och beställning av ämnesmaterial i FH4 där 
operatörerna själva har den största delen av ansvaret, kan en övergång till stänger 
innebära att detta ansvar förflyttas till inköpschefen istället. I och med detta finns en 
risk att kontrollen av lagernivåerna blir sämre, eftersom inköpschefen inte alltid kan ha 
lika bra uppsikt över lagret som de som arbetar på verkstadsgolvet. Enligt fallstudien i 
FR7 har det funnit tillfällen att ämnesmaterial har saknats när de behövts, vilket kan 
orsaka förseningar i alla leder av produktionen.  
 
Med de nämnda faktorerna som ökade produktionskostnader och lagerkostnader, 
kommer det inte bli fördelaktigt att använda stänger istället för kutsar med 
förbearbetning trots sparade materialkostnader. Nu är frågan om kutsar utan 
förbearbetning kan vara ett bättre alternativ, då enligt uppskattningar från Tabell 10 bör 
dessa också innebära ännu mindre materialkostnader. Dock baseras hela beräkningen på 
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en grov uppskattning där oförbearbetade kutsar bör vara 25 % dyrare än stänger. På 
grund av detta högst hypotetisk antagande, är det svårt att grunda ämnesvalet på det. 
Dessutom finns en stor osäkerhet över tillgängligheten av denna typ av ämnesmaterial, 
då ingen avdelning inom Sandvik Coromant i Gimo använder kutsar utan förbearbetning. 
Att den nuvarande leverantören kommer att kunna eller vill erbjuda oförbearbetade 
kutsar är inte så sannolikt, eftersom deras kärnverksamhet handlar ju om att erbjuda 
förädling i flera steg än bara kapning av stänger. Dessutom har de precis investerat i en 
robotcell med maskin för svarvning av kutsar till FH4. Om O-leverantör endast ska kapa 
stängerna till antingen 1150-längder eller till kutsar kommer det innebära att hela cellen 
måste säljas ut. Därför anser de att deras företag skulle då inte kunna ge ett 
konkurrenskraftigt pris på dessa material och skulle hellre rekommendera att FH4 
inhandlar ämnesmaterialen direkt från valsverket eller från andra leverantörer istället. 
 
På grund av de stora tveksamheter som finns kring valet av både stänger och 
oförbearbetade kutsar som framtida ämnesmaterial, är det mest logiska alternativet att 
fortsätta använda dagens typ av ämnesmaterial i framtiden, dvs. kutsar med 
förbearbetning. Om en övergång till det mjuka flödet görs kommer också diskussionen om 
vilken eller vilka ståltyper som ska användas till framtida tillverkning också vara viktig. 
Att göra som idag innebär förstås att ha en mix av fjäderstålet SS2230 och 
konstruktionsstålet SS2541, vilket kan medföra till sänkning av materialkostnader då de 
produkter som går över till det mjuka flödet kommer att använda fjäderstålet istället (se 
Tabell 10). Dock nämndes det redan i Kap 6.2. att det finns en önskan att använda 
SS2541 istället till samtliga produkter, vilket medför i detta fall till större 
materialkostnader pga. att konstruktionsstålets pris är generellt högre än fjäderstålets. 
Trots detta är det viktigt att poängtera att ledtiden för den framtida 
tillverkningsprocessen skulle definitivt kunna kortas ned genom användning av bara en 
ståltyp, eftersom härdningsavdelningen sorterar efter vilket material bitar är av. Om det 
är samma ståltyp som ska härdas till samma hårdhet, går det då att härdas tillsammans 
och kötiden som kan vara upptill 8 timmar långa har då potentialen att kunna minskas 
rejält. Därför kan det vara värt att undersöka vidare om möjligheten att använda endast 
en ståltyp vid valet av ämnesmaterial. 
 
Här nedan är slutsatser och rekommendationer för den framtida ämnestillverkningen 
baserad det på det arbetet som gjorts: 
 

 Fortsätt använda kutsar med förbearbetning som ämnesmaterial innan en 
ordentlig offertförfrågan till flera leverantörer har gjorts. 

 Gå över till endast en ståltyp för alla produkter för att minska ledtiderna. 
 Vid investering av ny maskinutrustning för SKPL och BKH måste 

omställningarna förenklas samt en automatiserad lösning till inmatningen och 
utmatningen av ämnen måste hittas. 

 Använd enhetliga paletter som lastbärare och palettvagnar som transportmedel 
inom flödesgruppen. 
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8 Förslag på fortsatt arbete 
Detta kapitel kommer att presentera några förslag på vad som behöver göras och utredas 
vidare i framtiden, för att ta vid de områden som inte omfattas av detta examensarbete 
men som berördes under arbetets gång. 

 
Här är förslag på vad som behöver göras och utredas vidare i samband med projektet för 
att ta fram den nya ämnestillverkningen: 
 

 Gör en ordentlig offertförfrågan till flera olika leverantörer för att få mer exakta 
siffror för de olika scenarierna innan beslutet tas i valet av ämnesmaterial. 
 

 Undersök mer om effekterna av att använda endast en ståltyp till alla produkter, 
antingen konstruktionsstålet SS2541 eller annat passande stål. Se över hur 
konstruktionen och produktionen påverkas samt vilka fler fördelar och nackdelar 
existerar med valet. 

 
 Under arbetets gång har det noterats att specifikationerna för de olika 

ämnesmaterialen har inte uppdaterats på länge och också saknas för vissa av dem. 
Gör en stor och noggrann genomgång av specifikationerna och uppdatera alla som 
behövs. 

 
 Undersök ännu mer om dagens materialhantering och hur den kan förbättras. 

Utred också om vilka fler möjligheter det finns utöver de som nämndes i detta 
arbete, en rekommendation skulle vara att göra detta till ett examensarbete för 
framtida studenter.  

 
 Dagens ämnesmaterial har genomgått förbearbetning för att erhålla en 

utformning som ska passa till de fastspänningsmetoderna i operationerna SKPL 
och BKH. Om nya maskiner köps in är det viktigt att överväga om fastspänningen 
kan se annorlunda ut, delvis för att minska mängden av material som behöver 
bearbetas bort men också för att hitta mer effektiva metoder för att bearbeta 
ämnena.  
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I detta avsnitt finns alla bilagor vilka rapporten refererar till, dock är denna en 
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