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Abstract 
Absolicon is a company in Härnösand that manufactures parabolic solar collectors that generate 
both electricity and heat from the sun. The solar collector is best suited for major industries that 
use heat in their production. The company 's sales take place both within Sweden and 
internationally. 
 
The goal of the project for Absolicon was to make a plan for a new flow-oriented assembly line 
for their upgraded solar collector Absolicon X10. The new production capacity will amount to 
100 000 m ^ 2 and be 90 % more efficient than existing production.  The manufacturing process 
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assembly line is calculated by simulation and calculations. 
 
Although current production was not active the mapping of the assembly was done by observing 
the facility and interviewing staff to understand the product and product assembly needs. With 
the help of specialists and test the right ways and solutions were selected. 
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Förord	  
Examensarbetet	  har	  utförts	  under	  10	  veckor	  som	  avslutande	  del	  i	  
högskoleingenjörsutbildningen	  maskinteknik	  med	  inriktning	  mot	  industriell	  
ekonomi	  och	  produktion.	  
	  
Arbetet	  har	  utförts	  på	  Absolicon	  i	  Härnösand	  som	  har	  varit	  uppdragsgivaren,	  
Absolicon	  tillverkar	  och	  säljer	  solfångare	  till	  industrier	  runt	  om	  i	  världen.	  
	  
Ett	  stort	  tack	  till	  min	  handledare	  på	  Absolicon	  Joakim	  Byström	  för	  god	  
vägledning	  under	  hela	  projektet	  samt	  för	  alla	  diskussioner	  som	  har	  lett	  till	  bättre	  
ett	  bättre	  resultat.	  Vill	  även	  tacka	  all	  personal	  på	  Absolicon	  och	  de	  olika	  
specialisterna	  som	  har	  kontaktats	  och	  svarat	  på	  alla	  mina	  frågor	  på	  ett	  hjälpsamt	  
sätt.	  
	  
Jag	  vill	  även	  rikta	  ett	  tack	  till	  min	  handledare	  på	  KTH,	  Mikael	  Grennard	  för	  
tydliga	  svar	  på	  funderingar	  under	  arbetets	  gång.	  Slutligen	  vill	  jag	  även	  tacka	  min	  
examinator	  Claes	  Hansson	  för	  diskussion	  och	  tips	  vid	  uppstart	  av	  arbetet.	  
	  
Härnösand,	  22	  maj	  2014	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
______________________________	  
Thoalfiqar	  Abbas	  
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1. Inledning	  
 Absolicons	  bakgrund	  1.1.

Absolicon	  är	  ett	  svenskägt	  företag	  som	  leds	  av	  grundaren	  Joakim	  Byström.	  Företaget	  
arbetar	  med	  att	  utveckla	  och	  producera	  solfångare	  som	  genererar	  värme	  och	  energi	  
från	  solen.	  Utvecklingen	  har	  pågått	  sedan	  2002	  och	  kommersiell	  försäljning	  sedan	  2007.	  	  
	  
Någon	  flödesproduktion	  har	  inte	  implementerats	  i	  produktionen.	  Verkstaden	  har	  i	  
nuläget	  en	  funktionell	  verkstadslayout	  i	  två	  olika	  byggnader.	  Detta	  medför	  då	  längre	  
produktionstid.	  Absolicon	  arbetar	  internationellt	  vilket	  leder	  till	  att	  
transportkostnaderna	  blir	  höga	  eftersom	  man	  fraktar	  stora	  produkter	  utanför	  Sverige.	  
	  
För	  att	  försäljningen	  ska	  vara	  lönsamma	  och	  företaget	  ska	  vara	  ledande	  inom	  branschen	  
krävs	  det	  en	  kostnadseffektiv	  produktionsanläggning.	  Absolicon	  har	  fattat	  beslutet	  att	  
sänka	  tillverkningskostnaderna	  och	  börja	  sälja	  produktionsanläggningar	  istället	  för	  
produkten.	  Man	  säljer	  alltså	  en	  helhetslösning	  till	  kunder	  och	  inte	  bara	  solfångare.	  
Kunden	  kan	  då	  producera	  och	  sälja	  inom	  ett	  geografiskt	  område,	  transportkostnaderna	  
minskar	  drastiskt	  på	  ett	  sådant	  sätt.	  
	  
Syftet	  med	  projektet	  är	  att	  förbättra	  Absolicons	  nuvarande	  monteringsanläggning	  för	  
att	  öka	  lönsamheten	  i	  tillverkningsprocessen.	  Projektarbetet	  kommer	  finnas	  som	  en	  
grund	  för	  att	  driva	  Absolicons	  produktionsplaner	  framåt.	  

 Mål	  1.2.
Efter	  avslutat	  projekt	  ska	  Absolicon	  ha	  en	  lösning	  på	  hur	  en	  framtida	  
monteringsanläggning	  kan	  se	  ut	  med	  arbetsbeskrivningar	  och	  cykeltider	  för	  
arbetsstationer	  med	  ingående	  moment.	  Den	  planerade	  monteringslinan	  ska	  sänka	  
nuvarande	  monteringskostnaderna	  med	  90	  %	  samt	  ha	  en	  produktionskapacitet	  på	  100	  
000	  m2	  solfångare	  varje	  år.	  

 Avgränsningar	  1.3.
I	  Projektet	  arbetet	  kommer	  inte	  någon	  kostnadskalkyl	  redovisas.	  	  
Arbetet	  kommer	  inte	  fördjupas	  i	  valet	  av	  specifika	  maskiner	  och	  verktyg.	  En	  
beskrivning	  på	  vad	  varje	  moment	  kräver	  av	  maskinerna	  och	  verktygen	  kommer	  dock	  
att	  redovisas	  för	  att	  i	  framtiden	  underlätta	  valet	  av	  utrustning.	  
I	  mån	  av	  tid	  kan	  lämpliga	  maskiner	  och	  verktyg	  presenteras.	  
	  

 Lösningsmetoder	  1.4.
Lösningsmetodfasen	  kommer	  delas	  upp	  i	  3	  faser.	  
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Figur	  1.1	  lösningsmetoder	  	  

 Studier	  på	  företaget	  1.4.1.
Produkten	  Absolicon	  X10Ts	  komponenter	  kommer	  att	  undersökas	  för	  att	  fastställa	  
komponenternas	  behov	  innan	  och	  efter	  montering.	  Därefter	  undersöks	  hur	  och	  i	  vilken	  
ordning	  produkten	  monteras.	  

 Fakta	  insamling	  &	  studiebesök	  1.4.2.
Efter	  avslutade	  studier	  på	  företaget	  påbörjas	  förstudien	  till	  hur	  varje	  moment	  
behandlas	  på	  effektivast	  sätt.	  Denna	  undersökning	  kommer	  göras	  med	  hjälp	  av	  
nedanstående	  punkter.	  
	  

o Litteraturstudier	  
o Informationssökning	  på	  internet	  
o Intervjuer	  
o Avslutade	  examensrapporter	  
o Studiebesök	  

	  

 Sammanställning	  av	  faktainsamlingen	  1.4.3.
Vid	  avslutad	  förstudie	  sammanställs	  all	  fakta	  och	  de	  olika	  lösningsförslag	  där	  mest	  
lämpade	  lösningar	  väljs.	  
	   	  

Studier	  på	  
företaget	  

Faktiainsamling	  &	  
studiebesök	  

Sammanställning	  
av	  

faktainsamlingen	  
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2. Nulägesbeskrivning	  
 Produkt	  beskrivning	  2.1.

	  
Absolicon	  X10T	  är	  en	  koncentrerad	  solfångare.	  En	  koncentrerad	  solfångare	  fångar	  upp	  
solenergi	  på	  en	  större	  och	  riktar	  energin	  mot	  en	  specifik	  punkt,	  man	  får	  då	  mer	  energi	  
mot	  den	  riktade	  ytan	  än	  de	  konventionella	  platta	  solfångare.	  Programmerade	  ställdon	  
styr	  solfångare	  mot	  solen	  automatiskt,	  den	  parabelformade	  reflektorplåten	  riktar	  
koncentrerat	  solljus	  mot	  det	  belagda	  röret	  som	  i	  sin	  tur	  värmer	  upp	  röret	  vilket	  leder	  
till	  att	  vätskan	  i	  röret	  värms	  upp.	  
	  

	  
Figur	  2.1	  Absolicons	  solfångare	  	  

 Komponenter	  i	  nuvarande	  produkt	  2.2.
	  
• Plåt	  med	  belagd	  film	  

Bockade	  plåten	  är	  belagd	  med	  en	  reflektorfilm	  som	  levereras	  i	  2	  m	  längder.	  
Långsidorna	  på	  plåten	  ska	  ruggas	  med	  ett	  rengörningsmaterial	  med	  t.ex.	  Scotch-‐
brite	  och	  därefter	  torrtorkas	  med	  en	  mikrofiberduk	  	  
	  
För	  att	  få	  plåten	  belagd	  levereras	  reflektorfilm	  från	  USA	  till	  en	  underleverantör	  som	  
lägger	  på	  reflektorn.	  	  Detta	  medför	  stora	  kostnader	  och	  gör	  att	  Absolicon	  bunden	  till	  
underleverantören.	  
	  

• Bakspant	  
Det	  är	  samma	  bakspant	  i	  hela	  tråget.	  Innan	  limningen	  påbörjas	  ska	  bakspanten	  
torrtorkas	  med	  papper	  därefter	  rugga	  på	  fogytan	  med	  Scotch-‐brite.	  Därefter	  ska	  
fogytan	  vätas	  med	  SIKASIL	  Cleaner,	  torkningen	  kräver	  minst	  10	  min	  och	  max	  90	  min	  
innan	  limning	  kan	  påbörjas.	  
	  

• Receiverskena	  
Färdigklippt	  trasa	  placeras	  under	  skenan	  och	  fungerar	  som	  dränering.	  Sedan	  
skruvas	  skenan	  fast	  i	  kanterna	  mellan	  bakspant,	  plåt	  och	  skena.	  Observera	  att	  inga	  
hål	  förekommer	  i	  skenan	  utan	  skruven	  fäst	  i	  skenans	  underprofil.	  
	  

• Receiver	  hållare	  
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Levereras	  i	  tre	  delar,	  monteras	  innan	  påbörjad	  produktion.	  Skjuts	  in	  på	  
receiverskenan	  
	  

• Receiver	  rör	  
5	  Rör	  monteras	  ihop	  på	  en	  ställning	  och	  skjuts	  sedan	  in	  i	  de	  sammansatta	  10	  meter	  
tråget.	  
	  

• Glas	  
4	  mm	  härdat	  lågjärnglas	  levereras	  i	  1,1x2,0	  meter	  stycken.	  Glaset	  ska	  torrtorkas	  
noggrant	  med	  en	  mikrofiberduk	  på	  båda	  sidorna.	  Vid	  behov	  kan	  flytande	  
rengöringsmedel	  används.	  

	  
• Silikon/lim	  

Två	  komponents	  lim	  som	  består	  av	  lim	  och	  katalysator.	  
	  	  	  

Dow	  corning	  Q3-‐3526	  
Härdningsspecifikationer	  
Temp	   Öppen	  tid	   Stelningstid	  
15-‐20	  C	   Max	  8	  min	   Minst	  60	  min	  
20-‐25	  C	   Max	  6	  min	   Minst	  45	  min	  
Tabell	  2.1	  Limspecifikationer(Dowcornin)	  

Specifikationerna	  kan	  förändras	  beroende	  på	  hur	  stora	  delar	  man	  använder	  av	  lim	  
och	  katalysator.	  

• Ytterspant	  
Inget	  behov	  av	  förarbeta.	  Ytterspanten	  skruvas	  fast	  med	  4	  skruvar	  på	  bakspanten.	  
Ytterspanten	  är	  långsidan	  av	  produkten.	  
	  

• Plastgavlar	  
Levereras	  färdiga,	  limmas	  fast	  på	  sidorna.	  
	  

• Skyddsplats	  
Levereras	  på	  rulle.	  Skyddsåtgärd	  för	  att	  förhindra	  okontrollerat	  ljusinsläpp	  innan	  
montering	  

 Processteg	  för	  tillverkning	  av	  tråget	  2.3.

Moment	  som	  idag	  utförs	  hos	  underleverantörer	  
• Beläggning	  av	  plåt	  med	  reflektorfilm	  
• Klippning	  av	  plåt	  i	  2	  m	  längder	  
• Bockning	  av	  plåt	  

Första	  station	  
1. Rengöra	  bakspanten	  torrtorka	  och	  sedan	  med	  scotch-‐brite	  och	  därefter	  med	  

sikasil	  cleaner	  205	  (måste	  vänta	  10	  min	  efter	  rengöring	  innan	  limning)	  
2. Lägga	  in	  bakspanten	  i	  trågformen	  
3. Fästa	  backspanten	  med	  hjälp	  av	  hydraulikpump	  
4. Montera	  ett	  nytt	  mixer	  rör	  i	  limsprutan.	  
5. Applicera	  lim	  
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6. Bära	  på	  reflektorplåten	  
7. Belasta	  med	  tryck	  under	  minst	  45	  min	  tills	  härdat	  

(Arbetet	  fortsätter	  på	  annan	  limstation	  tills	  härdningen	  är	  klar	  på	  nästa	  station)	  
8. Efter	  härdning	  rengörs	  ytan	  där	  glas	  möter	  tråget	  
9. Lim	  appliceras	  	  
10. Glaset	  bärs	  på	  tråget	  
11. Tråget	  bärs	  bort	  till	  laserriggen	  

	  

Andra	  station	  ”Testrigg”	  
12. Laserriggen	  kvalitetssäkrar	  reflektionsplåten.	  
13. Tråget	  bärs	  bort	  till	  ”monteringsbordet”	  

	  

Tredje	  station	  
14. Låsvätska	  sprutas	  på	  muttrarna	  
15. Ytterspanten	  skruvas	  på	  
16. Tråget	  vänds	  
17. Hål	  borras	  på	  kanterna(för	  montering	  av	  skena)	  
18. Silicon	  täcker	  ytan	  som	  är	  utan	  film	  
19. Kantstötskydd	  placeras	  
20. Dränering	  fästs	  under	  receiverskena	  
21. Distansbrickor	  placeras	  
22. Receiverskenan	  skruvas	  fast	  
23. Låt	  1	  cm	  sticka	  ut	  av	  dräneringen	  
24. Anslutningen	  täcks	  med	  silikon	  
25. Underpant	  skruvas	  fast	  

	  

Fjärde	  station	  ”slutmontering”	  
26. Trågen	  ställs	  upp	  på	  en	  tio	  meters	  lång	  monteringsställning	  
27. Trågen	  sätts	  ihop	  och	  fogas	  samman	  (lång	  process)	  

	  

Femte	  station	  ”Receiver	  rör	  sammanfogning”	  
28. Fem	  Receiver	  rör	  monteras	  samman	  (lång	  process)	  
29. Tätningen	  testas	  med	  tryck	  
30. Ställningen	  med	  färdigmonterad	  receiver	  rör	  flyttas	  10	  meter	  

	  

Femte	  och	  fjärde	  station	  
31. Rören	  från	  ställningen	  på	  station	  fem	  skjuts	  in	  i	  trågen	  som	  står	  på	  ställningen	  på	  

fjärde	  station.	  
32. Receivermottagare	  på	  rörets	  änder	  monteras	  
33. Plastgavlar	  på	  vardera	  sidan	  monteras	  på	  
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 Produktorienteringen	  i	  produktionen	  2.4.
	  

1. Bakspantslagrets	  position	  är	  nära	  till	  trågformen	  och	  placeras	  snabbt	  i	  
trågformen.	  Sedan	  måste	  operatörerna	  hämta	  plåten	  som	  är	  ungefär	  6	  meter	  
bort.	  Därefter	  hämtas	  en	  glasskiva	  som	  är	  2x1	  meter	  ungefär	  6	  meter	  bort.	  
	  

2. Tråget	  bärs	  efter	  limning	  till	  lasertestriggen	  som	  är	  ungefär	  10	  meter	  bort.	  Efter	  
godkänd	  testning	  placeras	  tråget	  på	  ett	  monteringsbord	  vilket	  betyder	  att	  tråget	  
bärs	  ytterligare	  10	  meter	  tillbaka.	  	  
	  

3. Vid	  bordet	  vänds	  tråget	  upp	  och	  ner	  två	  gånger	  och	  förflyttas	  sedan	  till	  
trågmonteringen.	  	  
	  
Mycket	  förflyttning	  på	  tråget	  innebär	  en	  skaderisk	  för	  både	  personal	  och	  
produkt.	  Och	  även	  tidsförluster.	  

	  

	  
Figur	  2.2	  Produktionsuppställningen	  	  
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 Produktionstid	  2.5.
Produktion	  har	  varit	  inaktivt	  under	  projektets	  gång	  och	  därför	  har	  inte	  tidtagning	  på	  
processerna	  varit	  möjlig.	  Vid	  utfrågande	  av	  personal	  har	  tiden	  för	  montering	  och	  
hopsättning	  av	  ett	  10	  meterstråg	  uppskattats.	  Observera	  att	  i	  dagsläget	  monteras	  trågen	  
i	  2	  meters	  tråg	  och	  sedan	  monteras	  ihop	  till	  ett	  10	  meter	  lång	  solfångare.	  Uträkning	  för	  
tidsuppskattningen	  visas	  i	  tabell.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Produktionen	  för	  10	  𝑚!	  solfångare	  uppskattas	  vara	  1110	  minuter	  alltså	  18,33	  timmar	  
vilket	  är	  ungefär	  2	  arbetsdagar.	  För	  att	  kunna	  jämföra	  skillnaden	  på	  produktionen	  i	  
dagsläget	  och	  framtida	  produktionen	  räknar	  vi	  ut	  tid	  per	  kvadratmeter	  solfångare,	  
alltså	  hur	  lång	  tid	  det	  krävs	  för	  att	  tillverka	  en	  kvadratmeter	  solfångare.	  
	  

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑
𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟  !"#$å!"#$% =

!!!"
!"

= 111  𝑚𝑖𝑛/𝑚2     [2:1]	  

	  
I	  dagsläget	  tar	  det	  i	  snitt	  111	  minuter	  för	  att	  tillverka	  1	  𝑚!	  solfångare.	   	  

Moment	   Tid(min)	   Antal	  	   Total	  tid(min)	  
Rengöra	  4	  Bakspant	   15	   5	   75	  
Limning	  på	  bakspanter	   15	   5	   75	  
Montera	  receiver	  och	  
receiverskena	   480	   1	   480	  

Montera	  ihop	  trågen	   480	   1	   480	  
Tabell	  2.2	  nulägets	  monterings	  tid	  
	   	   	   1110	  
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3. Teori	  
 Failure	  Mode	  and	  Effect	  Analysis	  (FMEA)	  3.1.

FMEA	  är	  ett	  verktyg	  som	  används	  för	  ständiga	  kvalitetsförbättringar	  inom	  process	  och	  
konstruktions	  genomförande.	  Observationer	  på	  vad	  som	  kan	  gå	  fel	  i	  ett	  moment	  utförs	  
och	  antagande	  på	  vilka	  effekter	  felet	  kan	  ge	  görs.	  När	  kartläggning	  av	  möjliga	  fel	  är	  klar	  
bedömer	  man	  hur	  allvarlig	  risken	  är	  baserat	  på	  hur	  ofta	  felet	  kan	  uppstå,	  
allvarlighetsgraden	  är	  och	  enkelt	  det	  är	  att	  upptäcka	  felet.	  När	  data	  har	  samlats	  in	  och	  
sammanställs	  till	  feleffektanalys	  för	  varje	  moment	  är	  det	  kritiskt	  att	  data	  insamlingen	  
och	  sammanställningarna	  är	  noggranna	  och	  korrekta	  för	  att	  få	  ett	  bra	  resultat.	  
	  
Analysen	  kan	  delas	  upp	  i	  tre	  moment.	  
1. Ta	  fram	  ett	  flödesschema	  

	  
Ett	  flödesschema	  är	  en	  beskrivning	  av	  hur	  en	  process	  ser	  ut.	  Finns	  inte	  ett	  
existerande	  flödesschema	  ska	  det	  tas	  fram	  med	  hjälp	  av	  process-‐	  och	  kontroll	  
instruktionerna.	  

	  
2. Fylla	  i	  blanketten	  

	  
En	  process-‐FMEA	  blankett	  ska	  fyllas	  i	  under	  hela	  processen	  under	  rubrikerna	  
operations	  Nr,	  detaljmaskin/process,	  feltyp,	  feleffekt	  och	  kontroll.	  	  Efter	  ifylld	  
blankett	  påbörjas	  värderingen.	  
	  

3. Identifiera	  åtgärdsbehov	  
	  

Risktalen	  beräknas	  genom	  att	  multiplicera	  faktorerna	  felintensitet,	  allvarlighetsgrad	  
och	  upptäcktssannolikhet.	  Höga	  risktal	  prioriteras	  och	  handlingsplan	  för	  åtgärder	  ska	  
genomföras.	  Genom	  att	  notera	  individuella	  höga	  tal	  på	  faktorerna	  kan	  man	  åtgärda	  
specifika	  problem.	  
Har	  man	  inte	  redan	  vid	  steg	  två	  föreslagit	  åtgärder	  görs	  det	  i	  steg	  tre.	  
	  
Efter	  analys	  ska	  de	  planerade	  åtgärderna	  genomföras	  med	  hjälp	  av	  handlingsplan,	  
ansvarig	  personal	  ska	  få	  uppgiften	  klar	  inom	  en	  tidsram.	  	  
	  När	  åtgärderna	  är	  genomförda	  bedöms	  förändringarna. (C Britsman, 1993)	  

 LEAN	  production	  3.2.
	  
LEAN	  production	  härstammar	  från	  japanska	  industrin	  och	  grundades	  efter	  andra	  
världskriget.	  Syftet	  med	  LEAN	  är	  att	  eliminera	  all	  slöseri	  för	  att	  öka	  lönsamheten	  i	  en	  
produktion.	  LEAN	  är	  inte	  ett	  verktyg	  som	  endast	  behövs	  användas	  en	  gång	  utan	  måste	  
implementeras	  i	  produktionen,	  LEAN	  är	  verktyget	  för	  ständig	  förbättring.	  
	  
LEAN	  produktion	  omfattar	  ett	  flertal	  mindre	  verktyg	  som	  tillsammans	  skapar	  en	  
kostnadseffektiv	  anläggning.	  För	  att	  LEAN	  ska	  kunna	  existera	  och	  användas	  krävs	  det	  
att	  LEAN	  tänket	  blir	  en	  del	  av	  produktionen.	  Man	  måste	  skapa	  standardiserat	  arbete	  så	  
att	  utvecklingen	  inte	  endast	  sker	  på	  personliga	  prestationer.	  Genom	  att	  ha	  en	  standard	  
säkrar	  mig	  sig	  om	  att	  inte	  gå	  bak	  i	  utvecklingen	  utan	  endast	  framåt.	  (John Bicheno, 2009)	  
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Konceptet	  LEAN	  production	  kommer	  finnas	  med	  under	  hela	  arbetet	  för	  att	  påverka	  
slutresultatet	  till	  det	  bättre.	  

 Värde	  Flödes	  Analys	  (VFA)	  3.3.
Målet	  med	  VFA	  är	  att	  kartlägga	  en	  process	  för	  att	  förstå	  vad	  som	  är	  värdeskapande.	  
Detta	  görs	  genom	  att	  analysera	  processtegen	  och	  utvärdera	  varje	  steg	  i	  en	  process	  
därefter	  avgöra	  vilka	  moment	  som	  skapar	  ett	  värde	  för	  kunden.	  	  
De	  moment	  som	  är	  icke	  värdeskapande	  försöker	  man	  eliminera	  eller	  effektivisera	  och	  
därmed	  minska	  slöseri.	  Effektivisering	  kan	  ske	  genom	  att	  flytta	  inre	  ställtid	  till	  
yttreställtid.	  Med	  det	  menas	  att	  förbereda	  innan	  och	  använda	  tiden	  då	  process	  körs. 
(John Bicheno, 2009)	  

 Poka	  Yoke	  3.4.
Osäkerheter	  i	  både	  operatör	  och	  maskin	  kan	  leda	  till	  ett	  icke	  accepterat	  resultat	  på	  en	  
detalj	  som	  måste	  kasseras.	  Felproducerade	  produkter	  kan	  upptäckas	  sent	  i	  
produktionen	  och	  medför	  höga	  kostnader	  för	  företaget.	  Säkerhetsåtgärder	  så	  som	  Poka	  
yoke	  bör	  implementeras	  så	  att	  produktionen/monteringen	  inte	  tillåter	  misstag.	  Ett	  
mekaniskobjekt	  eller	  ett	  elektroniskt	  system	  kan	  avgöra	  om	  detaljen	  är	  felproducerad	  
och	  plocka	  bort	  detaljen	  om	  ett	  misstag	  i	  produktionen	  har	  skett.	  En	  annan	  metod	  är	  att	  
inte	  ge	  operatören	  någon	  möjlighet	  att	  använda	  verktyget	  på	  ett	  okorrekt	  sätt	  eller	  att	  
endast	  kunna	  placera	  en	  detalj	  på	  ett	  specifikt	  sätt.	  
Tex	  USB-‐	  stickor	  

 Tillämpad	  produktionsteknik	  och	  produktionslogistik.	  	  3.5.
Utöver	  de	  teoretiska	  teorierna	  som	  behövs	  i	  produktionen	  har	  även	  verkstadspraktiska	  
metoder	  utforskats.	  

 Förband	  3.5.1.
Ett	  antal	  förband	  ska	  undersökas	  för	  att	  effektivisera	  produktionen.	  
Sammanfogningsmetoden	  får	  inte	  påverka	  reflektionsfilmen	  materiellt	  eller	  minska	  
reflektionsytan.	  

3.7.1.1.	  	  Stuknitning	  
Med	  hjälp	  av	  tryck	  från	  ett	  verktyg	  pressas	  två	  ytor	  samman	  och	  skapar	  två	  kragar	  som	  
fäster	  ytorna.	  Eftersom	  man	  sammanfogar	  två	  ytor	  är	  man	  inte	  i	  behov	  utav	  något	  extra	  
fästelement.	  Även	  om	  stuknitning	  inte	  använder	  extra	  fästelement	  blir	  resultatet	  av	  
fogningen	  hållfast.	  Stuknitnings	  verktyget	  måste	  få	  kontakt	  med	  fogytorna	  från	  båda	  
sidorna	  för	  att	  pressa	  ihop	  materialen.	  Om	  metoden	  kan	  användas	  baseras	  på	  
tillgängligheten	  i	  fogningsdetaljerna	  (S.	  Unosson,	  2014).	  
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Figur	  3.1	  Stuknitning	  princip(BTM,2014)	  	  

3.7.1.2.	  	  Limning	  
Limning	  är	  en	  vanlig	  metod	  och	  har	  använts	  under	  en	  lång	  tid	  i	  industrin.	  Genom	  att	  
applicera	  lim	  mellan	  två	  fogar	  och	  utsätta	  för	  tryck	  fästs	  de	  två	  ytor	  efter	  härdningstid.	  
När	  limmet	  väl	  kommit	  i	  kontakt	  med	  luften	  är	  det	  två	  tider	  man	  behöver	  tänka	  på	  
öppentid	  och	  härdningstid.	  
Öppentid	  är	  tiden	  man	  har	  från	  limmet	  appliceras	  till	  det	  börjar	  härda.	  Härdningsstid	  är	  
hur	  lång	  tid	  det	  tar	  för	  limmet	  att	  härdas	  efter	  ytorna	  kommit	  i	  kontakt.	  
Lim	  finns	  i	  olika	  lösningar	  och	  egenskaperna	  varierar	  beroende	  på	  vad	  man	  vill	  ha	  för	  
funktioner	  i	  limmet.	  	  
	  
När	  man	  monterar	  en	  produkt	  vill	  man	  ha	  korta	  cykeltider	  och	  oavbruten	  produktion	  
eftersom	  lim	  kan	  ha	  lång	  härdningstid	  och	  kan	  behövas	  belastats	  är	  det	  inte	  alltid	  ett	  
optimalt	  val.	  Att	  korta	  härdningstiden	  kan	  göras	  genom	  att	  byta	  lim	  eller	  reglera	  
temperaturen	  man	  kan	  även	  ändra	  doseringen	  av	  katalysator	  i	  ett	  två	  kompentents	  lim	  
Men	  genom	  att	  korta	  härdningstiden	  medför	  minskning	  av	  den	  öppnatiden	  (N.	  Wacker,	  
2014)	  

3.7.1.3.	  	  Skruvförband	  
Muttrar	  och	  skruvar	  är	  en	  av	  de	  äldsta	  sammanfogningsmetoderna	  i	  industrin.	  
Förutsättningarna	  för	  att	  använda	  skruvförband	  är	  att	  använda	  befintliga	  hål	  eller	  borra	  
i	  detaljer.	  Vid	  behov	  av	  borrning	  för	  sammanfogning	  bidras	  det	  till	  en	  öka	  risk	  för	  
materialkorrosion	  då	  materialets	  yta	  kan	  bli	  utsatt	  för	  fukt.	  (Ullman, 2010)	  
Skruvar	  och	  muttrar	  är	  små	  fästelement	  som	  kan	  vara	  svårhanterbara	  för	  en	  operatör	  
och	  kan	  därför	  vara	  ineffektiva	  vid	  montering.	  	  

3.7.1.4.	  	  Dubbelhäftande	  tejp	  
Tejp	  är	  ett	  självhäftande	  band	  som	  fästs	  på	  ett	  material	  för	  att	  försluta	  ett	  hål.	  
Dubbelhäftande	  tejp	  fungerar	  på	  samma	  vis	  som	  vanlig	  tejp	  men	  har	  klister	  på	  båda	  
sidorna.	  Tillskillnad	  från	  lim	  så	  har	  tejp	  en	  fysikalisk	  sammanhållning	  och	  lim	  har	  en	  
kemisksammanhållning.	  Nackdelen	  med	  tejp	  är	  att	  egenskaper	  hos	  tejpen	  kan	  påverkas	  
i	  väder	  förändringar	  som	  gör	  att	  klistret	  släpper.	  
Dubbelhäftande	  tejp	  har	  börjat	  användas	  inom	  vitvaror	  bransch	  då	  det	  är	  ett	  
komplement	  till	  limmet	  för	  att	  ha	  en	  fortsatt	  produktion	  när	  limmet	  härdas.	  	  

 Produktens	  förflyttning	  i	  produktion	  3.5.2.
I	  en	  flödesproduktion	  förflyttas	  produkten	  sekventiellt	  till	  nästa	  arbetsstation	  för	  att	  
förädlas.	  Produkten	  eller	  detaljen	  kan	  antagligen	  förflyttas	  via	  markväg	  eller	  uppifrån	  
t.ex.	  via	  portalrobot.	  Vilken	  metod	  som	  är	  bäst	  lämpad	  för	  en	  produktion	  kan	  baseras	  på	  
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olika	  kriterier,	  bedömningen	  av	  den	  mest	  lämpade	  förflyttningsmetod	  kommer	  baseras	  
på	  fyra	  olika	  aspekter	  så	  som:	  Flexibilitet,	  funktionsintegration,	  precision	  och	  underhåll.	  

3.7.2.1.	  	  Vagn	  
Vagnen	  är	  inom	  produktion	  en	  konventionell	  metod	  för	  att	  förflytta	  detaljer.	  En	  vagn	  
kan	  komma	  i	  olika	  utformningar	  men	  den	  vanligaste	  formen	  är	  med	  fyra	  hjul	  och	  en	  bas	  
platta	  som	  är	  fäst	  med	  hjulen.	  Eftersom	  standardvagnen	  är	  praktiskt,	  billig	  och	  en	  
standardvara	  används	  det	  i	  ett	  flertal	  produktioner.	  Specialtillverkade	  vagnar	  
förekommer	  även	  i	  diverse	  mått	  och	  möjligtvis	  kan	  ha	  integrerade	  funktioner.	  Då	  en	  
vagn	  kan	  förflyttas	  fritt	  och	  inte	  är	  i	  behov	  av	  någon	  annan	  utrustning	  har	  man	  stor	  
flexibilitet	  när	  de	  gäller	  förflyttning	  på	  hela	  produktions	  yta.	  En	  nackdel	  med	  att	  
använda	  vagn	  som	  transportmedel	  i	  produktion	  kan	  vara	  precisionen	  på	  vagnens	  
placering	  i	  varje	  arbetsstation,	  men	  det	  problemet	  kan	  förhindras	  genom	  att	  installera	  
mekaniska	  stopp	  och	  spår	  som	  vagnen	  måste	  följa	  i	  monteringslinan.	  Vid	  tyngre	  detaljer	  
kan	  vagnen	  vara	  otymplig	  då	  operatören	  måste	  både	  putta	  och	  styra	  vagnen.	  Använder	  
man	  sig	  inte	  av	  någon	  specialvagn	  kräver	  vagnen	  ytterst	  lite	  underhåll,	  Och	  det	  är	  i	  så	  
fall	  hjullagren.	  

3.7.2.2.	  	  Transportband	  
Ett	  transportband	  är	  ett	  band	  som	  ständigt	  roterar	  kring	  två	  axlar	  och	  för	  bandet	  vidare	  
åt	  en	  riktning.	  Bandet	  kan	  bestå	  av	  både	  stål	  och	  gummimaterial.	  Måttet	  på	  ett	  
transportband	  anpassas	  efter	  behov.	  Längden,	  bredden	  och	  höjden	  på	  ett	  transportband	  
kan	  anpassas	  till	  produktion.	  	  Ett	  transportband	  monteras	  på	  en	  specifik	  plats	  för	  att	  
transportera	  detaljen,	  detta	  medför	  att	  transportbandet	  inte	  är	  flexibelt	  men	  kan	  ge	  
detaljen	  precision	  på	  bandet.	  Genom	  att	  anpassa	  antagligen	  rullbandet	  eller	  har	  annan	  
kringutrustning	  kan	  man	  skapa	  ett	  rullband	  som	  med	  hjälp	  av	  annan	  utrustning	  
bearbetar	  eller	  justerar	  en	  detalj.	  	  
	  
Metoden	  är	  lämpad	  när	  det	  rör	  sig	  om	  en	  produktion	  med	  ett	  högt	  PIA.	  

3.7.2.3.	  	  Traverser	  
En	  modern	  metod	  som	  kan	  vara	  användningsbar	  vid	  förflyttning	  av	  detaljer	  är	  
upphängning	  av	  produkten.	  Genom	  att	  hänga	  upp	  produkten	  på	  rätt	  höjd	  kan	  produkten	  
bearbetas	  både	  över	  och	  underifrån.	  När	  produkten	  är	  färdigbehandlad	  skickas	  den	  
vidare	  till	  nästa	  arbetsstation	  genom	  automatiserad	  förflyttning	  eller	  operatörens	  
handkraft.	  En	  sådan	  uppsättning	  är	  fäst	  över	  arbetsstationerna	  och	  arbetar	  åt	  en	  
riktning.	  En	  bra	  precision	  kan	  fås	  vid	  behov,	  speciellt	  vid	  användning	  av	  automatiskt	  
styrning.	  Då	  detta	  är	  en	  större	  utrustning	  kan	  smörjning	  och	  underhåll	  krävas.	  Även	  
programmering	  om	  systemet	  har	  en	  automatisk	  styrning.	  
	  
Mest	  lämpad	  är	  denna	  metod	  för	  stora	  produkter	  som	  behöver	  vara	  monterings	  
tillgänglig	  från	  flera	  vinklar.	  En	  sådan	  produkttransport	  sätt	  passar	  bäst	  för	  produktion	  
med	  lågt	  PIA	  
	  

 Lagerhållning	  3.5.3.
Lager	  inom	  produktion	  hittas	  på	  flera	  steg	  i	  processen.	  Råvarulager/materialförråd	  
förkortas	  MF	  är	  det	  första	  lagret,	  all	  material	  som	  beställts	  från	  underleverantörer	  
hamnar	  i	  råvarulager	  fram	  tills	  produktionen	  är	  i	  behov	  utav	  materialet	  i	  lagret.	  
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Materialet	  från	  materialförrådet	  flyttas	  till	  de	  olika	  produktionslagren	  efter	  behov.	  
Vilken	  typ	  av	  material	  eller	  detalj	  som	  behövs	  kan	  vara	  olika	  på	  varje	  produktionslager	  
därför	  skickas	  rätt	  material	  till	  rätt	  produktionslagerplats.	  Produktionslagren	  även	  
kallade	  buffert	  placeras	  strategetiskt	  för	  att	  operatören	  ska	  ha	  material	  nära	  till	  hands	  
och	  att	  påfyllning	  av	  material	  sker	  smidigt.	  Bufferten	  på	  varje	  arbetsstation	  är	  
begränsad	  av	  ytan,	  för	  att	  inte	  få	  slut	  på	  material	  är	  bra	  kommunikation	  i	  produktionen	  
viktigt.	  En	  metod	  som	  används	  ofta	  inom	  produktion	  är	  kanbankort.	  Kortet	  placeras	  i	  
slutet	  av	  materiallådan,	  när	  kortet	  dyker	  upp	  skickas	  det	  iväg	  en	  beställning	  till	  
råvarulagret	  som	  förser	  arbetsstationen	  med	  nytt	  material	  och	  ett	  nytt	  kanbankort	  
placeras	  i	  lådan	  för	  att	  påminna	  personalen	  om	  att	  materialpåfyllning	  behövs.	  
När	  produkten	  är	  färdigproducerad	  skickas	  den	  färdiga	  produkten	  till	  färdigvarulagret	  
även	  kallat	  FVL.	  Väl	  i	  färdigvarulagret	  väntar	  produkten	  på	  att	  transporteras	  till	  
distributör	  eller	  kund.	  
	  

	  
Figur	  3.2	  Materiallager	  	  

	  
Genom	  att	  skapa	  en	  visuell	  bild	  av	  lagerhållningen	  blir	  bedömningen	  enkel	  för	  personal	  
att	  göra.	  Genom	  att	  märka	  med	  färger	  på	  olika	  nivåer	  kan	  man	  enkelt	  tyda	  om	  material	  
måste	  beställas	  eller	  om	  man	  har	  för	  mycket.	  	  
Placering	  av	  material	  ska	  planeras,	  material	  som	  är	  dåligt	  placerat	  påverkar	  både	  
personal	  och	  produktion.	  Det	  material	  som	  används	  mest	  frekvent	  bör	  placeras	  i	  ett	  så	  
kallat	  sweet-‐spot	  d.v.s.	  i	  rätt	  ergonomisk	  höjd	  för	  kroppen.	  På	  så	  sätt	  sparar	  man	  på	  
personalens	  hälsa	  och	  arbetstid,	  även	  om	  den	  intjänade	  tiden	  är	  väldigt	  låg	  bidrar	  det	  
till	  en	  effektivare	  arbetsplats. (Bohgard, 2010)	  
	  
En	  ideal	  produktion	  ska	  vara	  lagerlös,	  en	  sådan	  produktion	  kräver	  att	  
underleverantörer	  ska	  vara	  punktliga	  och	  väldigt	  pålitliga.	  På	  grund	  av	  många	  faktorer	  
är	  detta	  inte	  möjligt	  därför	  försöker	  man	  minimera	  lager	  då	  det	  kostar.	  Lager	  är	  en	  stor	  
kostnad	  då	  lagerplats	  och	  underhåll	  är	  kostsamt.	  Lager	  binder	  även	  kapital	  som	  leder	  
till	  minskad	  vinst.	  
Med	  bra	  planering	  kan	  man	  förhindra	  oväntade	  stopp	  på	  grund	  av	  materialbrist	  och	  
kommer	  ett	  steg	  närmre	  en	  effektivare	  produktion.	  

 Plåtbearbetning	  3.6.
Metoder	  för	  att	  bearbeta	  plåt.	  

 Klippning	  3.6.1.
Klippförloppet	  startar	  med	  en	  plastisk	  deformation	  form	  av	  en	  kraftig	  lokaliserad	  
skjuvning	  och	  avslutas	  med	  brott	  (Anders E W Jarfors, 2010)	  
Eftersom	  materialet	  blir	  plastisk	  deformerad	  och	  därefter	  sker	  brottet	  får	  materialet	  en	  
brottyta.	  Hur	  klippytan	  ser	  ut	  baseras	  mestadels	  på	  materialet,	  plåttjocklek,	  verktyget	  
klipphastighet	  och	  storleken	  på	  klippspalten	  alltså	  avståndet	  mellan	  verktyg	  och	  kant.	  
	  

Produktion	  	  MF	  

(Produktionslager)	  

	  
FVL	  
FVL	  
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Klippning	  förekommer	  vanligtvis	  tre	  metoder	  
Saxskärning	  
Stansning	  
Rullsax	  
	  
Saxskärningen	  är	  den	  mest	  förekommande	  klippmetoden	  i	  branschen	  och	  används	  när	  
detaljer	  inte	  har	  för	  stora	  dimensioner.	  Stansning	  tas	  upp	  senare	  i	  kapitlet.	  Rullsax	  
klippning	  är	  en	  bra	  metod	  att	  använda	  sig	  av	  när	  det	  kommer	  till	  plåtar	  med	  hög	  bredd	  
och	  är	  därför	  inte	  aktuellt	  i	  detta	  sammanhang.	  
	  
Plåten	  kommer	  oftast	  levererad	  i	  rullar.	  Genom	  att	  ha	  en	  automatisk	  maskin	  som	  mäter	  
upp	  och	  klipper	  plåten	  automatiskt	  underlättas	  processen	  och	  felmarginalen	  minskar.	  

 Bockning	  3.6.2.
Material	  som	  bockas	  utsätts	  för	  en	  plastisk	  deformation.	  Materialet	  blir	  alltså	  genom	  
fysiska	  krafter	  format	  till	  önskad	  form.	  Vid	  klippning	  utsätt	  materialet	  för	  större	  
påfrestningar	  som	  leder	  till	  ett	  brott	  i	  material.	  Vid	  bockning	  sträcks	  materialet	  i	  
ytterkanten	  samtidigt	  komprimeras	  materialet	  i	  innerytan.	  Plåten	  har	  en	  viss	  elasticitet	  
som	  bör	  kännas	  till,	  plåten	  böjs	  därför	  mer	  än	  önskad	  vinkel	  då	  plåten	  fjädrar	  tillbaka.	  
Två	  olika	  metoder	  för	  bockning	  tas	  upp.	  	  (Anders E W Jarfors, 2010)	  
	  
Fribockning	  
Den	  mest	  förekommande	  metod	  för	  att	  bocka	  plåt	  är	  fribockning.	  Maskinen	  ställs	  in	  till	  
önskad	  vinkel	  och	  sedan	  placeras	  materialet	  in	  mellan	  maskinen	  som	  därefter	  böjer	  
materialet	  till	  rätt	  vinkel.	  Eftersom	  materialet	  måste	  in	  mellan	  maskinen	  begränsas	  
kanten	  som	  ska	  bockas	  till	  maskinens	  bredd.	  
	  
	  
Rullformning	  
Materialet	  formas	  av	  roterande	  anpassade	  rullar	  som	  formar	  materialet	  till	  eftersträvad	  
form.	  Materialkanten	  förs	  in	  mellan	  rullarna	  som	  formar	  samtidigt	  som	  den	  matar	  fram	  
materialet	  för	  att	  forma	  hela	  kanten.	  Längden	  på	  plåten	  kan	  då	  vara	  väldigt	  lång	  
eftersom	  maskinen	  endast	  formar	  en	  bit	  år	  gången	  och	  inte	  hela	  kanten	  samtidigt.	  

 Stansning	  3.6.3.
En	  av	  metoderna	  för	  att	  klippa	  i	  material	  är	  stansning.	  Principiellt	  fungerar	  stansning	  på	  
samma	  vis	  som	  saxskärning	  med	  tillägget	  att	  stansning	  klipper	  material	  i	  360	  grader.	  	  
Materialet	  placeras	  på	  en	  dyna	  som	  är	  formad	  efter	  stansen,	  då	  stansen	  träffar	  plåten	  
sker	  deformation	  därefter	  ett	  brott	  i	  plåten	  och	  ett	  önskat	  hål	  eller	  en	  ny	  detalj	  har	  
skapats.	  Stansning	  kan	  användas	  båda	  till	  att	  skapa	  ett	  hål	  i	  material	  eller	  klippa	  ut	  
detaljer	  ur	  en	  metall.	  Efter	  behov	  anpassas	  verktyget	  och	  antalet	  stansar	  i	  en	  maskin,	  
man	  kan	  alltså	  stansa	  med	  flera	  eller	  endast	  en	  stans	  vid	  varje	  slag.	  	  
Långa	  detaljer	  som	  behöver	  stansas	  på	  mer	  än	  en	  koordination	  finns	  möjligheten	  att	  
samma	  verktyg	  stansar	  plåten	  flera	  gånger	  t.ex.	  att	  plåten	  matas	  och	  sedan	  stanna	  för	  
att	  stansas	  och	  sedan	  mata	  materialet	  vidare	  för	  att	  utföra	  resterande	  hål.	  	  
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4. Planering	  av	  monteringslina	  
 Komponenter	  i	  nya	  produkten	  4.1.

	  
Detalj	   Mått	  (meter)	   Vikt	  	   Arbetsmoment	  
Bakspant	   0,34x1,26x0,015	   1,05	  kg	   Rengöras	  

Monteras	  
Limmas	  

Sidspant	   0,34x1,26x0,015	   1,55	  kg	   Rengörs	  
Monteras	  
Limmas	  

Receiverhållare	   0,5x0,02x0,02	   0,5	  kg	   Sammanfogas	  
Plåt	   6,0x1,36	   37,3	  kg	   Klippa	  

Bocka	  
Stansa	  
Rengöra	  
Placeras	  på	  
bakspant	  

Receiverhuvud	   -‐	   -‐	   Monteras	  
Receiver	  rör	   6,0mx0,025	  Ø 

	  
5,192kg	   Monteras	  

Glas	   3,0x1,1	   34,3	  kg	   Rengöras	  
Sammanfogas	  

Ytterspant	   6,0	   5,53	  kg	   Stuknitas	  
Tabell	  4.1	  Komponent	  specifikationer	  	   	  

 Komponentbeskrivning	  4.2.
Här	  beskrivs	  komponenternas	  utformning	  och	  monteringsanvisningar.	  
Produktutvecklingen	  sker	  ständigt	  och	  eftersom	  produktionen	  planeras	  för	  en	  produkt	  
som	  inte	  är	  färdig	  är	  alla	  komponenter	  inte	  ännu	  fastställda	  och	  antagande	  kan	  göras.	  	  
Detaljerna	  beskrivs	  i	  produktionsordning.	  

Bakspant	  
	  



	   	   	  16	  

	  
Figur	  4.1	  CAD-‐ritning	  på	  bakspant	  	  

Bakspanten	  är	  den	  första	  detaljen	  som	  placeras	  i	  montaget.	  Fem	  bakspant	  sammanfogas	  
med	  plåten	  som	  formar	  sig	  efter	  bakspanten	  och	  intar	  en	  parabelform.	  
	  

Sidospant	  
Sidospanten	  placeras	  längst	  ut	  på	  kortsidorna	  och	  har	  samma	  utformning	  som	  bakspant	  
med	  tillägget	  att	  det	  är	  en	  heltäckande	  plåt	  på	  sidan	  som	  blir	  en	  gavel	  på	  kortsidorna.	  
	  

Receiverhållare	  
Monteras	  fast	  på	  mitten	  av	  bakspanterna	  för	  att	  hålla	  upp	  receiverröret.	  
	  

Plåt	  
Plåten	  som	  är	  en	  Aluminium-‐zinkbelagd	  plåt	  bearbetas	  genom	  att	  klippas	  till	  rätt	  längd,	  
bockas	  och	  stansas.	  	  Efter	  bearbetning	  är	  plåten	  6x1,26	  meter,	  bockas	  på	  långsidorna	  
och	  har	  sex	  stansade	  hål	  i	  mitten	  längs	  långsidan.	  
Plåten	  som	  är	  böjbar	  sammanfogas	  med	  bakspanten	  och	  intar	  samma	  parabelform	  som	  
bak-‐	  och	  sidospant.	  

	  
Figur	  4.2	  CAD-‐ritning	  på	  stansad	  plåt	  	  
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Receiver	  huvud	  
Detaljens	  enda	  uppgift	  är	  att	  agera	  som	  hållare	  och	  stöd	  för	  receiver	  röret.	  Huvudet	  
monteras	  fast	  på	  receiverhållare.	  

Receiver	  rör	  
Är	  det	  belagda	  röret	  som	  transporterar	  och	  värmer	  upp	  vätskan.	  	  
Monteras	  fast	  på	  receiverhuvud.	  
	  

Glas	  
Glaset	  levereras	  i	  3x1,1	  meter	  och	  kräver	  endast	  rengöring	  på	  fogytan	  för	  att	  få	  
maximalt	  fäste	  mot	  plåten.	  Två	  glasskivor	  sammanfogas	  på	  varje	  tråg.	  

Ytterspant	  
Det	  sex	  meter	  långa	  ytterspanten	  hängs	  först	  upp	  längst	  lång	  kanten	  på	  tråget	  och	  
stuknitas	  fast	  med	  bakspanten.	  	  
	  

 Operationsföljd	  4.3.
	  

1. Plåt	  spolas	  fram	  
2. Plåten	  klipps	  
3. Plåten	  stansas	  
4. Plåten	  bockas	  
5. Plåten	  rengörs	  för	  limning	  

	  
1. Bakspanter	  rengörs	  
2. Montera	  fast	  receiverhållare	  på	  bak/sidospant	  
3. Lim	  appliceras	  
4. Sid/bakspanter	  placeras	  i	  montageform	  
5. Plåten	  placeras	  i	  montage	  
6. Tätning	  mellan	  plåt	  och	  receiverhållare	  appliceras	  
7. Vakuumsug	  startas	  
8. Receiverhuvud	  monteras	  
9. Receiverröret	  monteras	  
10. Glasen	  rengörs	  
11. Lim	  appliceras	  
12. Glaset	  placeras	  
13. Lasermätning	  
14. Silikon	  mellan	  glasskivorna	  
15. Placera	  ytterspant	  
16. Stuknita	  ytterspant	  mot	  bak-‐	  och	  sidospanter	  
17. Dra	  över	  skyddsplast	  
18. Flytta	  färdig	  produkt	  till	  ställning	  

	  

 Fixtur	  under	  härdningsprocess	  4.4.
Absolicons	  nuvarande	  produktionslina	  har	  varit	  väldigt	  ineffektivt	  på	  grund	  av	  den	  
långa	  härdningstiden.	  Efter	  att	  lim	  appliceras	  på	  bakspanten	  och	  plåten	  formats	  efter	  
bakspanten	  har	  ett	  övertryck	  pressat	  och	  fördelat	  silikonen	  mellan	  plåt	  och	  bakspant.	  
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Pressarna	  som	  belastar	  plåten	  har	  samma	  form	  som	  är	  eftersträvad	  i	  reflektorplåten.	  	  
Som	  sagt	  har	  produktionen	  haft	  en	  lång	  takt	  tid	  då	  varje	  tråg	  har	  varit	  under	  pressarna	  i	  
minst	  40	  minuter.	  Detta	  har	  medfört	  till	  lågt	  PIA	  och	  höga	  produktionskostnader.	  
Genom	  att	  höja	  temperaturen	  och	  ändra	  blandningen	  på	  det	  två	  komponents	  lim	  kan	  
härdningstiden	  påskyndas	  samtidigt	  så	  minskar	  limmets	  öppna	  tid	  för	  limmet	  därför	  
måste	  lim	  påtagningen	  bli	  effektivare.	  	  
I	  en	  flödesorienterad	  produktion	  är	  det	  inte	  möjligt	  att	  använda	  samma	  metod	  som	  
används	  i	  nuläget	  då	  det	  förhindrar	  fortsatt	  produktion.	  Att	  byta	  metod	  måste	  noga	  
testas	  för	  att	  förhindra	  att	  nya	  problem	  skapas.	  	  
Olika	  metoder	  kommer	  testas	  och	  diskuteras	  med	  verkstadspersonalen	  som	  har	  
information	  om	  problematik	  som	  kan	  uppstå.	  
	  
Reflektorplåten	  får	  inte	  bearbetas,	  alltså	  inga	  hål	  eller	  skruvar	  får	  använda	  på	  
reflektorplåten	  då	  reflektionen	  försämras	  bortsett	  från	  stansningen.	  
Plåten	  flexar	  tillbaka	  till	  sin	  vanliga	  form	  om	  inte	  ett	  tryck	  appliceras.	  Trycket	  måste	  
vara	  fördelat	  för	  att	  inta	  en	  parabol	  form	  längs	  hela	  bakspanten.	  Om	  lim	  används	  måste	  
lim	  fördelningen	  vara	  lika	  över	  hela	  bakspanten	  för	  att	  få	  samma	  höjd	  på	  hela	  plåten.	  
	  
Produktens	  egenskaper	  får	  inte	  påverkas	  särskilt	  inte	  reflektorplåten	  som	  reflekterar	  
ljuset.	  Ett	  antal	  aspekter	  har	  blivit	  betraktade	  i	  hopp	  om	  att	  kunna	  effektiviseras.	  första	  
tanken	  var	  att	  sänka	  härdningstiden	  eller	  att	  byta	  lim,	  men	  härdningstiden	  förblir	  
fortfarande	  för	  lång.	  Under	  en	  intervju	  med	  Nicklas	  Millergård	  berättade	  han	  om	  
metoder	  och	  en	  del	  information	  om	  hur	  härdningen	  kan	  påskyndas	  genom	  
uppvärmning	  av	  lokaler	  och	  detaljer.	  Härdningstiden	  kan	  även	  kortas	  genom	  att	  reglera	  
de	  två	  komponenterna	  lim	  och	  katalysator	  som	  finns	  i	  silikonet.	  
	  
Absolicon	  vill	  att	  silikon	  fortfarande	  ska	  användas	  som	  fog	  mellan	  bakspant	  och	  plåt,	  
eftersom	  lim	  är	  vänligare	  mot	  skjuvningar	  och	  inte	  deformeras	  på	  grund	  av	  dess	  höga	  
elasticitet.	  	  Limmets	  härdnings	  tid	  kan	  inte	  heller	  regleras	  i	  den	  mån	  för	  att	  göra	  
processen	  effektivare,	  istället	  utforskades	  andra	  metoder	  för	  att	  låta	  produktionen	  
fortgå	  samtidigt	  som	  silikonet	  härdats.	  	  De	  metoder	  som	  är	  möjliga	  och	  kan	  tänka	  sig	  
användas	  är	  
	  

• Övertryck	  
• Dubbelhäftande	  tejp	  
• Undertryck	  med	  sug/vakuum	  

	  

 Övertryck	  4.4.1.
Nuvarande	  metod	  för	  att	  forma	  plåt	  är	  att	  belasta	  ett	  jämnt	  fördelat	  tryck	  med	  
träformar	  i	  parabelform.	  Under	  planeringen	  har	  olika	  metoder	  för	  att	  integrera	  ett	  
sådant	  tryck	  i	  flödes	  utan	  att	  uppehålla	  produktionen	  undersökts.	  Då	  detaljerna	  är	  sex	  
meter	  långa	  har	  det	  lett	  till	  en	  slutsats	  att	  en	  sådan	  lösning	  inte	  är	  optimal	  och	  andra	  
metoder	  bör	  undersökas.	  	  

 Dubbelhäftande	  tejp	  4.4.2.
Inom	  vitvaruindustrin	  har	  samma	  problematik	  uppstått	  i	  produktionen,	  Lösningen	  var	  
att	  kombinera	  dubbelhäftande	  tejp	  och	  lim.	  Tejpen	  och	  limmet	  placeras	  och	  detaljerna	  
sammanfogas.	  Tejpen	  används	  som	  ett	  tillfälligt	  fog	  tills	  limmet	  har	  härdats.	  
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En	  sådan	  lösning	  verkade	  vara	  väldigt	  lovande	  för	  Absolicons	  produktion	  då	  man	  
undkommer	  uppehållet	  i	  produktionen.	  	  Av	  erfarenhet	  och	  tester	  visade	  de	  sig	  att	  
plåten	  inte	  intar	  en	  full	  parabolisk	  form	  då	  alla	  ytor	  inte	  hela	  ytan	  fästs	  ordentligt	  mot	  
bakspanten,	  det	  är	  kritiskt	  att	  reflektionen	  är	  kontrollerad	  för	  att	  få	  ut	  maximal	  effekt.	  
Då	  metoden	  inte	  uppfyller	  kriterierna	  är	  den	  inte	  lämplig	  för	  Absolicons	  
produktionslina.	  

 Undertryck	  4.4.3.
Uppehållet	  i	  produktionen	  uppstår	  när	  trycket	  kommer	  uppifrån	  med	  
belastningsformar	  vilket	  leder	  till	  en	  begränsad	  produktion.	  Då	  kom	  tanken	  om	  att	  
trycket	  inte	  behöver	  komma	  ovanifrån	  utan	  kan	  komma	  ur	  ett	  montageform	  där	  ett	  
undertryck	  skapas	  i	  form	  av	  luft/vacuum.	  När	  limmet	  har	  applicerats	  på	  bakspanten	  
och	  plåten	  är	  i	  formen	  startas	  ett	  luftsug	  under	  tråget	  som	  i	  sin	  tur	  håller	  plåten	  på	  plats	  
under	  härdningstiden.	  Förutsättningarna	  för	  att	  metoden	  ska	  funka	  är	  att	  vagnen	  och	  
detaljen	  är	  täta.	  	  Fördelar	  med	  undertryck	  är	  att	  suget	  inte	  kommer	  fungera	  om	  det	  inte	  
är	  tätt	  t.ex.	  om	  plåten	  är	  defekt	  eller	  felplacerad,	  metoden	  blir	  en	  säkring	  som	  ser	  till	  att	  
produktion	  går	  rätt	  till	  alltså	  Poka	  yoke.	  
	  
För	  att	  fastställa	  om	  ett	  undertryck	  är	  möjlig	  i	  vår	  produktion	  och	  undersöka	  om	  det	  
uppkommer	  några	  oväntade	  problem	  utfördes	  ett	  test	  på	  en	  prototyp	  där	  alla	  hål	  
förseglades	  och	  med	  en	  industridammsugare	  skapades	  ett	  undersug	  för	  att	  undersöka	  
om	  plåten	  kunde	  hållas	  på	  plats	  med	  hjälp	  av	  endast	  undersug.	  
	  
Resultatet	  visade	  sig	  vara	  över	  förväntan.	  Som	  förväntat	  är	  det	  väldigt	  kritiskt	  att	  alla	  
hål	  förseglas	  och	  att	  det	  blir	  tät	  i	  luftrummet	  i	  vagnen.	  När	  alla	  hål	  hade	  förseglats	  och	  
ett	  undersug	  hade	  skapats	  märktes	  det	  att	  när	  plåten	  var	  på	  rätt	  plats	  var	  det	  svårt	  att	  
flytta	  på	  plåten.	  Ett	  undersug	  har	  visat	  sig	  vara	  den	  mest	  lämpade	  lösningen	  för	  att	  
kunna	  ha	  fortsatt	  produktion	  efter	  limning.	  
	  

	  
Figur	  4.3	  Vakuum	  testrigg	  	  

 Produktens	  förflyttning	  i	  produktion	  4.5.
Olika	  metoder	  för	  att	  förflytta	  produkten	  i	  produktion	  har	  betraktas	  och	  jämförts.	  
Eftersom	  solfångaren	  är	  en	  stor	  produkt	  krävs	  det	  en	  smidig	  förflyttning	  som	  är	  både	  
effektiv	  och	  lätthanterbar.	  Olika	  system	  kan	  integreras	  på	  en	  produktionslina	  och	  vad	  
som	  är	  bäst	  för	  Absolicon	  är	  ett	  system	  som	  ger	  operatören	  tillgång	  till	  produkten	  360	  
grader	  under	  hela	  produktionen.	  	  
För	  att	  monteringen	  ska	  bli	  korrekt	  utförd	  sker	  all	  montering	  i	  en	  montageform	  som	  är	  
specialtillverkat	  för	  att	  säkerhetsställa	  kvalité	  och	  effektivisera	  produktionen.	  
Löpande	  band	  blir	  då	  uteslutet	  då	  det	  inte	  är	  möjligt	  för	  en	  operatör	  att	  ha	  tillgång	  till	  
båda	  sidorna	  av	  solfångare.	  
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Efter	  ett	  studiebesök	  på	  Scanias	  buss	  &	  lastbilsmontering	  skapades	  en	  bättre	  förståelse	  
för	  hur	  stora	  produkter	  bör	  hanteras	  under	  flytt	  och	  olika	  förflyttningsmetoder	  så	  som	  
vagn,	  luftkuddar	  och	  traverser	  kan	  implementeras	  i	  en	  monteringslina.	  Luftkuddar	  
flyttar	  föremål	  med	  hjälp	  av	  lufttryck	  under	  kudden	  vilket	  gör	  luftkudden	  till	  en	  
svävare.	  Traverser	  är	  en	  förflyttningsmetod	  som	  använder	  ytan	  över	  linan	  som	  bas	  och	  
med	  hjälp	  av	  rälsar	  fäst	  ett	  lyftdon	  som	  förflyttar	  produkten.	  
Både	  Luftkuddar	  och	  Traverser	  är	  en	  dyr	  förflyttningsmetod	  som	  inte	  är	  nödvändig	  i	  
Absolicons	  monteringslina	  eftersom	  produkten	  inte	  väger	  mer	  än	  150	  kg.	  
	  
Slutsatsen	  blev	  att	  en	  specialtillverkad	  vagn	  med	  inbyggt	  montageform	  är	  mest	  lämpad	  
för	  Absolicons	  monteringslina.	  Med	  tillägget	  att	  plåtbearbetningen	  kommer	  ske	  på	  
rullband.	  De	  kravspecifikationerna	  som	  krävs	  av	  vagnen	  har	  tagit	  fram	  och	  baserat	  på	  
kraven	  kommer	  en	  vagnens	  behov	  och	  en	  grov	  CAD	  skiss	  skapas.	  Vagnen	  är	  en	  del	  av	  
produktionen	  och	  på	  grund	  av	  tids	  begränsning	  kommer	  planeringen	  av	  vagnen	  vara	  
riktlinjer	  för	  vagnens	  framtida	  utformning.	  
	  
	  

 Krav	  specifikationer	  4.5.1.
• Enkel	  och	  exakt	  transport	  
• Klarar	  stora	  laster	  
• Kan	  skapa	  ett	  vacuum	  
• Uppvärm	  
• Poka	  yoke	  
• Ergonomisk	  

	  

 Vagnens	  utformning	  4.6.
Solfångaren	  har	  måtten	  6,0x1,1	  meter	  vilket	  gör	  det	  till	  en	  lång	  detalj	  och	  medför	  att	  
vagnen	  måste	  vara	  minst	  lika	  lång.	  Baserat	  på	  ergonomiska	  undersökningar	  som	  visar	  
att	  vid	  stående	  arbete	  är	  det	  mest	  lämpat	  att	  ha	  arbetet	  i	  en	  höjd	  mellan	  100-‐140	  cm	  
(baserat	  på	  mäns	  genomslitliga	  längd)	   (Bohgard, 2010).	  Vagnen	  får	  då	  en	  höjd	  på	  130	  
cm	  där	  montaget	  börjar	  vid	  90	  cm	  höjd	  då	  solfångaren	  är	  40	  cm	  högt.	  
Förflyttningen	  av	  vagnen	  sker	  på	  hjul	  för	  att	  undvika	  fel	  och	  skador	  i	  monteringen	  
förflyttas	  vagnen	  automatiskt	  med	  en	  motor	  och	  sensorer	  som	  följer	  en	  markering	  på	  
produktionens	  golv.	  Med	  hjälp	  av	  sensorerna	  kan	  vagnen	  stanna	  på	  angiven	  plats	  för	  att	  
öka	  precision	  för	  operatören.	  Om	  vagnen	  istället	  ska	  vara	  helt	  manuell	  kan	  motorn	  tas	  
bort	  och	  en	  kil	  installeras	  på	  undersidan	  av	  vagnen	  som	  följer	  ett	  spår	  i	  produktionen.	  
Då	  ett	  antal	  komponenter	  i	  vagnen	  är	  elektrisk	  driva	  kommer	  ett	  batteri	  behöva	  
installeras	  i	  vagnen	  för	  att	  tillförse	  el	  till	  utrustning.	  
Förutom	  att	  transportera	  produkten	  har	  vagnen	  en	  kritisk	  uppgift,	  vagnen	  måste	  
tillförse	  ett	  vakuum	  under	  härdningstiden.	  För	  att	  möjliggöra	  ett	  vakuum	  skapas	  måste	  
vagnen	  vara	  tillräckligt	  tät	  och	  ha	  en	  tank	  eller	  ett	  sug	  som	  aktiveras	  efter	  
sammanfogning	  av	  bak/sidospant	  och	  plåt.	  För	  att	  påskynda	  härdningstiden	  kommer	  
även	  området	  runt	  bak	  och	  sidospant	  uppvärmas	  då	  det	  leder	  till	  en	  effektivare	  
härdningstid (Millgård, Wacker.). 
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Figur	  4.4	  CAD-‐ritning	  monteringsmontage	  	  

	  För	  att	  minimera	  felproduktion	  och	  öka	  kvalitén	  i	  solfångare	  ska	  LEAN	  tänket	  poka	  
yoke	  implementeras	  i	  vagnen.	  T.ex.	  så	  kan	  bak/sidospanten	  endast	  monteras	  åt	  rätt	  
riktning.	  I	  hörnen	  installeras	  höjda	  kanter	  som	  förhindrar	  glaset	  från	  att	  limmas	  fast	  
utanför	  tråget	  och	  placeras	  rätt	  läge.	  Montaget	  placeras	  i	  vagn	  som	  förflyttar	  montaget	  
runt	  i	  produktion.	  
	  

	  
Figur	  4.5	  Upphöjda	  kanter	  på	  montage	  	  

 Tidssimulering	  &	  stationsuppdelning.	  4.7.
Stations	  uppdelning	  sker	  på	  faktorer	  såsom	  resurser,	  effektivitet	  och	  
produktionskapaciteten.	  Operationer	  som	  måste	  utföras	  på	  samma	  station	  tas	  även	  in	  
på	  bedömningen.	  För	  att	  få	  en	  effektiv	  montering	  önskas	  lik	  stor	  fördelning	  i	  
processtiderna	  på	  varje	  station,	  detta	  är	  väldigt	  svårt	  att	  uppnå	  och	  därför	  accepteras	  
det	  att	  processtiderna	  i	  de	  olika	  stationerna	  skiljer	  sig	  men	  inte	  med	  en	  större	  
tidsskillnad	  än	  10	  %.	  	  Hur	  ofta	  en	  produkt	  bli	  klar	  beror	  på	  hur	  lång	  processtid	  
monteringsplatsen	  har	  och	  hur	  många	  stationer	  som	  produkten	  måste	  gå	  igenom.	  
	  
Alla	  arbetsmoment	  har	  placerats	  i	  rätt	  ordningsföljd	  baserat	  på	  när	  en	  detalj	  måste	  
monteras,	  har	  en	  process	  kunnat	  effektiviseras	  beroende	  på	  var	  i	  monteringslinan	  den	  
kan	  monteras	  har	  operationen	  flyttats.	  Då	  en	  fördelning	  av	  operationerna	  ska	  ske	  
behövdes	  alla	  operationer	  simuleras	  och	  klockas	  för	  att	  uppskatta	  för	  att	  i	  bästa	  mån	  få	  
en	  uppfattning	  av	  hur	  lång	  tid	  det	  tar	  för	  varje	  operation	  att	  utföras.	  Tidtagningen	  för	  
varje	  operation	  finns	  i	  appendix	  bilaga	  1.	  
Tiderna	  är	  inte	  uppskattningar	  och	  avrundade	  då	  operationer	  kan	  ta	  längre	  tid	  i	  
praktiken	  än	  i	  teorin.	  	  
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Under	  simuleringen	  uppstod	  det	  frågesättningar	  om	  det	  är	  möjligt	  för	  endast	  en	  montör	  
att	  hantera	  de	  stora	  detaljerna	  själv.	  Därför	  har	  station	  2	  där	  t.ex.	  den	  6	  meter	  långa	  
plåten	  hanteras	  blivit	  tillsatts	  med	  två	  montörer.	  På	  station	  2	  där	  det	  arbetar	  två	  
montörer	  kan	  en	  del	  arbetsuppgifter	  utföras	  samtidigt	  t.ex.	  då	  en	  montör	  kan	  rengöra	  
glaset	  samtidigt	  som	  den	  andra	  montören	  applicerar	  lim	  på	  tråget	  eller	  så	  kan	  
operatörerna	  samarbeta	  på	  en	  uppgift	  så	  att	  den	  utförs	  dubbelt	  så	  snabbt.	  
Efter	  simulering	  av	  operationerna	  och	  bedömningen	  av	  vart	  det	  är	  nödvändigt	  med	  två	  
montörer	  uppskattades	  takttiden	  d.v.s.	  tiden	  för	  att	  tillverka	  en	  produkt	  till	  1820	  
sekunder	  varav	  1200	  sekunder	  består	  av	  härdnings	  tid.	  	  
Problematiken	  med	  att	  planera	  fördelningen	  uppstår	  då	  en	  del	  operationer	  bör	  göras	  på	  
samma	  station	  och	  inte	  kan	  delas	  upp	  för	  att	  förhindra	  dubbel	  uppsättning	  av	  maskiner	  
och	  resurser	  som	  monteringen	  kräver,	  detta	  kan	  även	  påverka	  kvalitén	  i	  solfångaren.	  	  
	  
Efter	  noggrann	  planering	  var	  det	  mest	  lämpat	  för	  produktionslinan	  att	  bestå	  utav	  4	  
stationer	  och	  en	  kvalitésäkring	  mellan	  station	  2-‐3.	  Detta	  leder	  då	  till	  9	  PIA(Produkter	  i	  
arbete)	  varav	  6	  av	  produkterna	  härdas.	  
	  
	  
	  
	  
PIA	  =	  9	  

	   	   	   	  Station	   Tid	  sek	   Tid	  min	   Cykeltid	   Processtid	  
1	   205	   3,42	   205	   205	  
2	   213	   3,55	   213	   213	  
3	   202	   3,37	   202	   202	  
4	   1200	   20,00	   1200	   200	  

Tabell	  4.2	  simulerad	  cykeltid	  	  

Cykeltiden	  är	  den	  tid	  det	  tar	  för	  en	  station	  att	  bli	  klar	  och	  processtiden	  är	  den	  tiden	  det	  
tar	  för	  en	  station	  att	  bli	  klar	  fördelat	  på	  antal	  produkter	  som	  bearbetas.	  
Den	  slutgiltiga	  processtiden	  är	  lika	  lång	  som	  den	  station	  som	  tar	  längst	  tid	  vilket	  är	  
station	  2.	  Processtiderna	  på	  varje	  station	  varier	  men	  skillnaden	  mellan	  kortaste	  och	  
längsta	  är	  endast	  13	  sekunder	  vilket	  är	  överkomligt	  och	  de	  simulerade	  tiderna	  kommer	  
antagligen	  skiljas	  från	  verklig	  tid.	  För	  fullständig	  uppdelning	  av	  operationer	  hänvisas	  
läsare	  till	  appendix,	  bilaga	  1.	  

 Stationsbeskrivning	  4.8.
Nedan	  kommer	  de	  olika	  stationernas	  upplägg	  och	  moment	  med	  tillhörande	  material	  och	  
verktyg	  beskrivas.	  
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 Plåtbearbetningen	  4.8.1.
Reflektorplåten	  levereras	  i	  rullar	  om	  100	  meter	  som	  matas	  igenom	  en	  saxskär	  och	  
vidare	  igenom	  en	  rullformningsmaskin.	  När	  det	  är	  uppmätt	  till	  6	  meter	  så	  klipps	  plåten	  
och	  rullformningen	  avslutas.	  Därefter	  stansas	  plåten	  med	  7	  hål	  i	  mitten	  av	  plåten	  med	  1	  
meters	  avstånd	  mellan	  hålens	  centrum.	  Hålen	  som	  stansas	  är	  anpassade	  efter	  formen	  på	  
receiverhållaren.	  Då	  plåten	  är	  färdigbearbetad	  hamnar	  den	  i	  ett	  läge	  som	  är	  parallellt	  
med	  station	  2	  för	  att	  underlätta	  flytt	  och	  montering.	  
	  

	  
	   	  

Tabell	  4.3	  Material	  på	  station	  	  	  

	  
Artikel	   Vikt	   Mått(meter)	  

P	   	  Plåt	  på	  rulle	   -‐	   	  100x1,36x0,008	   	  
Verktyg	  och	  hjälpmedel	  

PV1	   Avrullningsställ	  
PV2	   Saxskär	  
PV3	   Stans	  
PV4	   Kantbockning	  
V2	   Rengöringsverktyg	  

Nr.	   Moment	   Verktyg	   Material	  
1	   Plåt	  spolas	  fram	   PV1,	  PV2	   P	  
2	   Plåten	  klipps	   PV2	   P	  
3	   Plåten	  stansas	   PV3	   P	  
4	   Plåten	  bockas	   PV4	   P	  
5	   Plåten	  rengörs	  för	  limning	   V2	   P	  

Tabell	  4.5	  moment	  	  

Tabell	  4.3	  Material	  på	  station	  	  	  

Tabell	  4.4	  Verktyg	  på	  station	  	  

PV1

PV2

V2

PV4

PV3

P

Figur	  4.6	  Plåtbearbetnings	  layout	  	  
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 Station	  1	  4.8.2.
De	  första	  3	  momenten	  omfattar	  behandling	  och	  montering	  på	  bak-‐	  och	  sidospant.	  
Därför	  kommer	  de	  7	  bak-‐	  och	  sidospanten	  som	  sitter	  fast	  i	  ett	  anpassat	  montage	  som	  är	  
i	  bordshöjd.	  Först	  rengörs	  sedan	  fästs	  fast	  med	  receiverhållaren	  och	  slutligen	  appliceras	  
med	  lim.	  Därefter	  tar	  montören	  tag	  i	  detaljen	  från	  receiverhållaren	  för	  att	  undvika	  kladd	  
från	  limmet	  och	  placerar	  bak-‐	  och	  sidospanten	  i	  trågmontaget	  för	  att	  sedan	  skicka	  
vidare	  vagnen	  till	  nästa	  station.	  
	  
	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  Tabell	  4.7	  Material	  på	  station	  	  

	   	   	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabell	  4.8	  verktyg	  på	  station	  	  

	  

	  	   	  

Starttid	   00:00	  
Sluttid	   03:43	  

Operatörer	   1	  

	  
Verktyg	  och	  hjälpmedel	  

V1	   Ställning	  för	  bakspant	  
V2	   Rengöringsverktyg	  
V3	   Stuknitningsverktyg	  	  
V4	   Limpistol	  	  

Tabell	  4.6	  Stations	  tid	  	  

	  
Artikel	   Vikt	   Mått(meter)	  

M1	   	  Bakspant	   	  1,05	  kg	   	  0.34x1,26x0,015	  

M2	   	  Sidospant	   	  1,55	  kg	   	  0.34x1,26x0,015	  

M3	   	  Receiverhållare	   	  0,5	  kg	   	  0,5x0,02x0,02	  

Nr.	   Moment	   Verktyg	   Material	   Tid	  	  
	   Vagn	  förflyttning	   -‐	   -‐	   10	  sek	  
1	   Spant	  rengöring	   V1,	  V2	   M1,	  M2	   60	  sek	  
2	   Receiverhållare	  monteras	   V3	   M1,M2,	  M3	   35	  sek	  
3	   Lim	  appliceras	   V4	   M1,	  M2	   45	  sek	  
4	   Placera	  spant	  i	  montage	   -‐	   M1,M2,M3	   	  65	  sek	  
Tabell	  4.9	  Moment	  

	   Summa	   215	  sek	  

M1

V1

V2

V3

V4

M2M3

Vagn

Figur	  4.7	  Station	  1	  layout	  	  
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 Station	  2	  4.8.3.
	  Här	  hanteras	  de	  största	  och	  de	  tyngsta	  detaljerna	  därför	  har	  vi	  valt	  att	  ha	  två	  montörer	  
för	  att	  underlätta	  och	  effektivisera	  monteringen.	  När	  vagnen	  är	  på	  plats	  i	  stationen	  tar	  
de	  två	  montörerna	  med	  hjälp	  av	  lyftdon	  tag	  i	  plåtens	  kortsidor	  och	  placerar	  plåten	  i	  
tråget	  och	  formar	  plåten	  efter	  bak-‐	  och	  sidospanten.	  Sedan	  ska	  de	  tillsammans	  täta	  de	  
glapp	  mellan	  hål	  och	  receiverhållare,	  sedan	  startas	  vakuumsuget	  så	  att	  plåten	  hålls	  på	  
plats.	  
Samtidigt	  som	  montören	  rengör	  glasen	  applicerar	  den	  
andra	  montören	  lim	  runt	  tråget.	  Tillsammans	  lyfter	  
montörerna	  sedan	  på	  de	  två	  glasen	  och	  placerar	  på	  
tråget.	  
	  

Tabell	  4.11	  material	  på	  station	  
	  

	  	   	  

Starttid	   03:43	  
Sluttid	   07:06	  

Operatörer	   2	  	  
Tabell	  4.10	  Stations	  tid	  	  

	  
Verktyg	  och	  hjälpmedel	  

V3	   Rengöringsverktyg	  	  
V4	   Limpistol	  	  
V5	   Lyfthjälp	  
V6	   Tätningspistol	  
V7	   Vakuumsug	  

	  
Artikel	   Vikt	   Mått(meter)	  

M4	   	  Plåt	   	  1,05	  kg	   	  6,0x1,36x0,008	  

M5	   	  Receiverhuvud	   	  -‐	   	  -‐	  

M6	   	  Receiverrör	   	  5,19kg	   	  6,0x	  0,025Ø	  

M7	   	  Glas	   	  34,3	  kg	   	  3,0x1,1	  

Nr.	   Moment	   Verktyg	   Material	   Tid	  
	   Förflyttning	   -‐	   -‐	   10	  sek	  
5	   Plåt	  placeras	  i	  montage	   V5	   M4	   35	  sek	  
6	   Tätning	  mellan	  plåt	  och	  receiverhållare	   V6	   M3,M4	   38	  sek	  
7	   Vakuumsug	  startas	   V7	   -‐	   10	  sek	  
8	   Receiverhuvud	  monteras	  på	  receiverhållare	   -‐	   M3,M5	   15	  sek	  
9	   Receiverröret	  monteras	   V5	   M6	   35	  sek	  
10	   2	  glas	  rengörs	   V3	   M7	   15	  sek	  
11	   Lim	  appliceras	   V4	   M4	   20	  sek	  
12	   2	  glas	  placeras	   V6	   M7	   45	  sek	  
Tabell	  4.13	  Moment	   	   Summa	   223	  sek	  

Tabell	  4.12	  Verktyg	  på	  station	  	  

Vagn

M4

M7

M5

M6

V5

V6

V7

V3

V4

Figur	  4.8	  Station	  2	  layout	  	  
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Station	  2	  ½	  
Mellan	  station	  2	  och	  3	  kommer	  solfångares	  reflektions	  testas	  med	  en	  laserskanner.	  
Montören	  följer	  vagnen	  till	  lasermätningen	  är	  klar.	  Tråget	  behöver	  inte	  stanna	  utan	  
lasermätaren	  har	  en	  fast	  punkt	  då	  vagnen	  körs	  under	  mätaren.	  Brister	  kvalitén	  i	  
produkten	  indikerar	  testriggen	  det	  till	  operatör.	  
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 Station	  3	  4.8.4.
Stationen	  är	  bemannad	  med	  en	  operatör	  vars	  första	  uppgift	  är	  täta	  mellan	  de	  två	  
glasskivorna	  med	  silikon.	  Operatören	  ska	  även	  hämta	  ytterspanten	  som	  är	  placerade	  i	  
sidled	  för	  att	  underlätta	  förflyttning	  och	  placera	  på	  långsidorna	  där	  ytterspanten	  
stuknitas	  fast	  med	  bak-‐	  och	  sidospanten.	  Detta	  görs	  på	  båda	  sidorna.	  
Möjligtvis	  kan	  ytterspanten	  hållas	  upp	  av	  vagnar	  under	  monteringen	  om	  flytt	  från	  
mellanlager	  till	  vagnen	  skulle	  visa	  sig	  vara	  svårhanterbar.	  
Från	  en	  rulle	  matas	  skyddsplast	  ut	  och	  placeras	  på	  
glaset	  och	  sedan	  skickas	  den	  färdiga	  produkten	  vidare.	  
När	  produkten	  har	  härdats	  ska	  operatören	  även	  flytta	  
detaljen	  från	  vagn	  till	  ställning.	  
	  

	  

	  	  
	  

Tabell	  4.15	  material	  på	  station	  
	  
	  

	   	  

Starttid	   07:16	  
Sluttid	   10:49	  

Operatörer	   1	  

	  
Verktyg	  och	  hjälpmedel	  

V3	   Stuknitningsverktyg	  	  
V6	   Tätningspistol	  
V8	   Lasermätning	  
V9	   Lyfthjälp	  

Tabell	  4.14	  Stations	  tid	  	  

	  
Artikel	   Vikt	   Mått(meter)	  

M8	   	  Ytterspant	   	  5,53	  kg	   	  6,0m	  

M9	   	  Skyddsplast	   	  -‐	   	  -‐	  

Tabell	  4.16	  Verktyg	  på	  station	  

Nr.	   Moment	   Verktyg	   Material	   Tid	  	  
	   Vagnförflyttning	   -‐	   -‐	   10	  sek	  
13	   Lasermätning	   V8	   -‐	   15	  sek	  
14	   Silikon	  mellan	  glasskivorna	   V6	   M7	   15	  sek	  
15	   Placera	  ytterspant	   V9	   M8	   40	  sek	  
16	   Stuknita	  fast	  ytterspant	   V3	   M8	   30	  sek	  
17	   Dra	  över	  skyddsplast	   -‐	   M9	   42	  sek	  
Tabell	  4.17	  Moment	   	   Summa	   152	  sek	  

Vagn

M9

M8

V9

V6 V3

V8

M8

V9
Figur	  4.9	  Station	  3	  layout	  	  
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 Station	  4	  4.8.6.
Här	  inväntas	  produkten	  i	  cirka	  20	  min	  för	  att	  härdas	  och	  sedan	  placeras	  i	  en	  ställning.	  
Eftersom	  6	  vagnar	  kan	  härdas	  samtidigt	  så	  blir	  en	  produkt	  klar	  varje	  213:e	  sekund.	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  Tabell	  4.18	  Material	  på	  station	  
	  
	  

	   	  

	  
Verktyg	  och	  hjälpmedel	  

V10	   Temperaturhöjare	  
V11	   Bärhjälp	  
V12	   Ställning	  

Starttid	   10:59	  
Sluttid	   31:59	  

Tabell	  4.19	  Stations	  tid	  	  

Nr.	   Moment	   Verktyg	   Material	   Tid	  	  
	   Vagn	  förflyttning	   -‐	   -‐	   10	  sek	  
18	   Härdning	   V10	   -‐	   1200	  sek	  
19	   Flytt	  till	  ställning	   V11	   -‐	   60	  sek	  
	  Tabell	  4.20	  Moment	   	   Summa	   1270	  sek	  

V11

Vagn
V10

Vagn
V10

Vagn
V10

Vagn
V10

VagnV10

Vagn
V10

V12

Figur	  4.10	  Station	  4	  layout	  	  
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 Produktionens	  layout	  4.9.
Produktionslayouten	  har	  under	  arbetets	  gång	  formats	  av	  föregående	  val	  vilket	  har	  gjort	  
att	  layouten	  indirekt	  planerats	  efter	  operationernas	  behov	  och	  hur	  stationerna	  är	  
fördelade.	  Eftersom	  produkten	  förflyttas	  med	  vagnar	  kommer	  monteringen	  vara	  
cirkulär	  alltså	  vagnarna	  kommer	  åka	  runt	  anläggningen.	  Parallellt	  med	  monteringen	  
bearbetas	  plåten	  och	  hamnar	  färdig	  bearbetat	  parallellt	  med	  vagnen	  på	  station	  2	  för	  att	  
underlätta	  monteringen,	  detta	  gäller	  för	  båda	  layouten.	  Det	  finns	  två	  olika	  layouts	  som	  
kan	  tänka	  sig	  vara	  lämpad	  för	  vår	  produktion.	  I	  den	  första	  layouten	  hittas	  i	  appendix	  
bilaga	  3.	  Där	  har	  en	  U-‐formad	  produktionslayout	  använts,	  de	  två	  första	  stationerna	  
placerade	  i	  samma	  riktning	  och	  vagnen	  svänger	  av	  för	  att	  laser	  scannas	  och	  sedan	  
vidare	  in	  på	  station	  3	  därefter	  svänger	  vagnen	  ytterligare	  en	  gång	  för	  att	  härdas	  på	  
station	  4	  för	  att	  sedan	  lyftas	  ur	  vagn	  och	  fortsätta	  till	  station	  1.	  
Layout	  2	  hittas	  i	  appendix	  bilaga	  4	  är	  de	  två	  första	  stationerna	  på	  samma	  led	  och	  viks	  
sedan	  av	  för	  station	  3	  och	  station	  4	  man	  utnyttjar	  alltså	  inte	  kortsidorna	  i	  produktionen.	  
	  
Beroende	  på	  hur	  tillgänglig	  lokal	  ser	  ut	  kan	  båda	  layouten	  användas.	  	  
Den	  u-‐formade	  layouten	  är	  mer	  kostnadseffektiv	  då	  den	  inte	  tar	  lika	  stor	  yta	  och	  har	  
inge	  lika	  lång	  transportsträcka	  för	  tomma	  vagnar.	   	  
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5. Analys	  
Då	  Absolicons	  framtida	  monteringslina	  planerats	  har	  den	  fundamentala	  grunden	  för	  
produktionen	  bestämts.	  Då	  effektivisering	  kan	  ske	  från	  de	  största	  momenten	  fram	  till	  
minsta	  detalj	  kan	  analyser	  ständigt	  utföras.	  Analyser	  har	  utförts	  på	  det	  material	  vi	  idag	  
har	  samlat	  ihop	  för	  att	  användas	  i	  framtid	  planering	  av	  monteringslinan	  för	  att	  innan	  
bygget	  av	  produktionsanläggningen	  startar	  lösa	  problematik	  som	  kan	  uppstå	  i	  
framtiden	  och	  att	  effektivisera	  anläggningen.	  

 FMEA	  5.1.
En	  Failure	  Mode	  and	  Effect	  Analysis	  har	  utförts	  på	  den	  planerade	  monteringslinan	  där	  
alla	  operationer	  analyserats	  och	  bedöms	  efter	  hur	  allvarligt	  ett	  tillverkningsfel	  kan	  vara,	  
hur	  ofta	  det	  sker	  och	  hur	  svårt	  det	  är	  att	  upptäcka	  felet.	  Felanalysen	  är	  utförd	  för	  
förbyggande	  syfte	  för	  när	  anläggningen	  ska	  skapas.	  Resultatet	  här	  kan	  skilja	  sig	  från	  de	  
praktiska	  felen	  som	  kan	  ske	  i	  produktionen	  och	  ska	  därför	  inte	  vara	  en	  avgörande	  
faktor	  utan	  en	  vägledning	  till	  förbättring.	  
	  
Alla	  operationer	  har	  efter	  analys	  fått	  ett	  RPN-‐	  Risktalvärde	  -‐	  som	  bedömer	  vad	  som	  
måste	  åtgärdas	  för	  att	  öka	  den	  genomsnittliga	  kvalitén	  i	  solfångaren.	  	  Ett	  högre	  värde	  
betyder	  att	  operationen	  är	  mer	  kritisk	  och	  bör	  åtgärdas,	  man	  strävar	  alltså	  efter	  ett	  lågt	  
RPN.	  
	  
I	  appendix	  bilaga	  5	  hittas	  den	  utförda	  FMEA:n.	  Inga	  av	  operationerna	  har	  hamnat	  i	  en	  
kritisk	  zon	  där	  åtgärder	  måste	  omedelbart	  behandlas.	  Nio	  operationer	  har	  hamnat	  i	  
mellanzon	  och	  bör	  åtgärdas	  i	  första	  hand.	  Operationerna	  är	  sorterade	  efter	  högsta	  RPN	  
och	  fallande.	  
	  

Nr. FUNKTION 
MÖJLIG 
FELTYP 

MÖJLIG 
FELORSAK 

MÖJLIG 
FELEFFEKT KONTROLL RPN 

6	  
Tätning	  mellan	  plåt	  och	  

receiverhållare	  
appliceras	  

Dåligt	  tätning	   Dåligt	  applicering	  
av	  silikon	  

Förhindrar	  att	  ett	  
undersug	  skapas	  

Start	  av	  
vaccum	  

168	  

7	   Vaccumsug	  startas	   Vaccum	  ej	  
fungerar	  

Plåten	  ej	  fäster	  
mot	  bakspant	  

Plåt	  fäster	  ej	  mot	  
bakspanterna	  

Vid	  start	  av	  
operatör	  

144	  

5	   Plåten	  rengörs	  för	  
limning	   Smutsig	  fogyta	   Dålig	  fog	  mellan	  

detalj	   Fogen	  släpper	   Hos	  slutkund	  
144	  

10	   2	  Glas	  rengörs	   Smutsig	  fogyta	   Dålig	  fog	  mellan	  
detalj	   Fogen	  släpper	   Hos	  slutkund	  

144	  

14	   Silikon	  mellan	  
glasskivorna	   Dåligt	  tätning	   Dåligt	  applicering	  

av	  silikon	  
Förseglar	  ej	  insidan	  

av	  solfångare	   Operatör	  
120	  

11	   Lim	  appliceras	   Fel	  applicering	   Lim	  appliceras	  
inte	  på	  hela	  ytan	   Försämrad	  fästyta	   Hos	  slutkund	  

108	  

1	   Bakspanter	  rengörs	   Smutsig	  fogyta	   Dålig	  rengörning	   Fogen	  släpper	   Hos	  slutkund	  
108	  

3	   Lim	  appliceras	   Fel	  applicering	   Lim	  appliceras	  
inte	  på	  hela	  ytan	   Försämrad	  fästyta	   Hos	  slutkund	  

108	  

17	   Dra	  över	  skyddsplast	  
Skyddsplast	  

täcker	  inte	  hela	  
ytan	  

Plasten	  viker	  sig	   Okontollerat	  
soljusinsläpp	   Operatör	  

100	  

Figur	  5.1	  Mest	  kritiska	  punkter	  i	  FMEA	  	  
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Majoriteten	  av	  de	  ovanstående	  operationerna	  innefattar	  antagligen	  förberedelse	  inför	  
fogning	  eller	  själva	  fogningen.	  Detta	  antyder	  att	  det	  finns	  en	  osäkerhet	  i	  behandlingen	  
och	  förberedelser	  inför	  fogning.	  De	  höga	  risktalen	  kan	  även	  baseras	  på	  att	  fogningen	  är	  
ett	  grundelement	  i	  att	  få	  en	  hållfast	  solfångare	  och	  om	  fogen	  skulle	  släppa	  påverkas	  
solfångaren	  i	  så	  stor	  del	  att	  produkten	  blir	  obrukbar.	  
	  
FMEA	  visar	  tydligt	  att	  den	  största	  osäkerheten	  i	  produktionen	  är	  i	  sammanfogningen	  av	  
detaljer	  speciellt	  mellan	  plåt	  och	  sid/bakspant	  för	  att	  få	  plåten	  i	  en	  parabelform.	  
Absolicons	  nästa	  steg	  är	  att	  utforska	  andra	  metoder	  för	  att	  sammanfoga	  solfångare	  utan	  
att	  påverka	  slutresultat	  negativt.	  

 VFA	  5.2.
I	  appendix	  bilaga	  6	  har	  de	  olika	  operationerna	  analyserats	  och	  fått	  olika	  bemärkningar	  
beroende	  på	  om	  de	  är	  värdeskapande,	  icke	  värdeskapande	  eller	  nödvändiga	  för	  
slutkunden	  
	  
Värdeskapande	  
Icke	  värdeskapande	  
Nödvändig	  
Figur	  5.2	  	  

Värdeskapande	  operationer	  	  
All	  behandling	  som	  förädlar	  solfångare	  anses	  vara	  värdeskapande.	  Med	  värdeskapande	  
menar	  man	  operationer	  som	  på	  något	  sätt	  skapar	  ett	  värde	  för	  slutkunden	  oftast	  är	  det	  
ett	  moment	  som	  medför	  att	  produkten	  förändras.	  

Icke	  värdeskapande	  
Innan	  bearbetning	  kan	  påbörjas	  kräver	  en	  del	  detaljer	  såsom	  rengöring	  inför	  limning	  
och	  att	  rullen	  ska	  matas	  ut.	  Dessa	  moment	  är	  inte	  värdeskapande	  för	  slutprodukten	  och	  
målet	  är	  att	  eliminera	  dem	  genom	  att	  flytta	  ansvaret	  till	  underleverantör	  eller	  inte	  
behöva	  utföra	  dem	  alls.	  

Nödvändig	  
En	  del	  moment	  i	  produktionen	  kan	  vara	  icke	  värdeskapande	  men	  nödvändiga	  för	  att	  
solfångare.	  Ett	  exempel	  är	  silikonets	  härdnings	  tid	  som	  är	  kritisk	  för	  att	  solfångaren	  ska	  
hålla	  ihop.	  
	  
I	  bilaga	  6	  kan	  alla	  moment	  observeras	  och	  har	  placerat	  i	  en	  av	  kategorierna	  ovan,	  tre	  av	  
de	  sex	  icke	  värdeskapande	  momenten	  består	  av	  rengöring	  inför	  limning	  och	  återigen	  
rekommenderas	  en	  ny	  sammanfogningsmetod.	  
När	  montering	  linan	  är	  klar	  bör	  fler	  analyser	  utföras	  ständigt	  för	  att	  öka	  produktiviteten	  
och	  kvalité	  i	  produktionen	  och	  solfångare.	  
.	  
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6. Resultat	  
 Produktionskapacitet	  6.1.

En	  av	  förväntningarna	  på	  monteringslinan	  är	  att	  produktionen	  ska	  kunna	  producera	  
100,00	  m2	  per	  år.	  Beräkningar	  för	  hur	  stor	  produktionskapaciteten	  är	  har	  utförts	  där	  
uträkningar	  på	  hur	  många	  produkter	  produktionen	  klarar.	  Uppstart	  tid	  och	  förflyttnings	  
tid	  har	  tagits	  med	  i	  beräkningarna.	  I	  produktionen	  förväntas	  det	  vara	  ett	  skift	  alltså	  8	  
timmar	  varav	  1	  timme	  omfattar	  raster,	  planerade	  stopp	  och	  oväntade	  stopp	  i	  
produktion,	  arbetet	  sker	  225	  dagar	  per	  år.	  	  
	  
I	  den	  planerade	  monteringslinan	  är	  den	  högsta	  processtiden	  213	  sekunder,	  alltså	  
kommer	  en	  ny	  produkt	  ut	  varje	  213	  sekund.	  En	  säkerhetsfaktor	  i	  processtiden	  har	  
förlagts	  som	  ger	  en	  sluttid	  på	  300	  sekunder	  har	  även	  varit	  med	  i	  beräkningarna	  för	  att	  
visa	  hur	  hög	  produktionskapaciteten	  är	  om	  det	  är	  nödvändigt	  att	  höja	  processtiden.	  
Baserat	  på	  ovanstående	  siffror	  redovisas	  nedanför	  hur	  många	  produkter	  samt	  hur	  
många	  kvadratmeter	  som	  fabriken	  kan	  producera	  per	  skift(dag)	  och	  år.	  Den	  nya	  
solfångaren	  är	  6  m!	  	  
	  

	  
	  
	  
	  

Processtid	  (Sekunder)	   Produkter/skift	   Produkter/år	  
Kvm	  
solfångare/skift	   Kvm	  solfångare/år	  

213	   110	   24	  665	   658	   147	  993	  
300	   84	   18	  855	   503	   113	  129	  

Tabell	  6.1	  Produktionskapacitet	  	  

	  

Målet	  med	  den	  nya	  fabriken	  var	  att	  fabriken	  ska	  kunna	  hantera	  tillverkning	  av	  100	  000	  
m2	  solfångare	  varje	  år.	  Även	  med	  47	  sekunder	  som	  säkerhetsmarginal	  på	  varje	  station	  
så	  är	  den	  årliga	  produktionen	  större	  än	  100	  000	  m2	  solfångare.	  Detta	  betyder	  att	  det	  
finns	  stora	  marginaler	  för	  att	  ändra	  eller	  sänka	  tempot	  i	  produktionen.	  
	  
En	  annan	  aspekt	  som	  kan	  öka	  antalet	  produkter	  pet	  dag	  är	  antal	  skift	  per	  dag.	  Vid	  behov	  
kan	  ytterligare	  ett	  skift	  läggas	  in,	  om	  produktionen	  övergår	  till	  ett	  tvåskifts	  produktion	  
fördubblas	  produktionen	  av	  solfångare.	  	  
Med	  det	  planerade	  upplägget	  på	  monteringslinan	  så	  begränsas	  antalet	  producerade	  
solfångare	  av	  processtiden,	  Och	  den	  tiden	  styrs	  i	  sin	  tur	  av	  hur	  lång	  tid	  varje	  moment	  
tar	  och	  hur	  många	  stationer	  som	  finns	  i	  monteringslinan.	  
	  

 Produktionseffektivisering	  6.2.
Produktionen	  i	  dagsläget	  har	  en	  funktionell	  uppsättning	  som	  är	  ineffektiv	  då	  det	  tar	  111	  
min	  för	  att	  producera	  en	  m2	  solfångare.	  Produktionen	  har	  varit	  långsam	  på	  grund	  av	  två	  
faktorer	  den	  nuvarande	  konstruktionen	  på	  solfångare	  som	  medfört	  lång	  monterings	  tid	  
och	  produktionen	  som	  är	  ineffektiv.	  

Ett	  skift	   7	  timmar	  
Ett	  arbetsår	   225	  dagar	  
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Med	  den	  nya	  produktionen	  beräknas	  takttiden	  för	  en	  solfångare	  vara	  31,59	  min.	  
Beräkningen	  nedan	  visar	  hur	  många	  m2	  solfångare	  som	  kan	  produceras	  per	  minut.	  
	  

!"##$%&'("()*+",
!"#$%#&'(&(%  !"#$å!"#$%

= !",!"
!

= 5,27  𝑚𝑖𝑛/𝑚2	  	   	   	   [6:1]	  

	  
Med	  en	  takttid	  på	  30,33	  min	  produceras	  i	  en	  kvadratmeter	  solfångare	  varje	  5,27	  min.	  
jämfört	  med	  den	  gamla	  produktionen	  som	  producerade	  en	  kvadratmeter	  solfångare	  på	  
111	  min	  är	  det	  en	  avsevärd	  stor	  effektivisering.	  
	  
!!!!!,!"

!!!
= 0,953è  95,3%	   	   	   	   	   	   	   [6:2]	   	  

	  

	  
Figur	  6.1	  Produktionstid	  	  

Vid	  start	  av	  projektet	  var	  målet	  att	  effektivisera	  monteringen	  med	  90	  %.	  Med	  den	  nya	  
produktionsanläggningen	  kan	  effektivisera	  dagens	  montering	  med	  95	  %	  vilket	  låter	  
som	  väldigt	  mycket.	  Detta	  har	  varit	  möjligt	  att	  effektivisera	  med	  95	  %	  på	  grund	  av	  
förändring	  i	  solfångarens	  konstruktion	  och	  implementering	  av	  flödesproduktion.	  
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7. Slutsats	  
 Resultat	  7.1.

Syftet	  med	  examensarbetet	  har	  varit	  att	  planera	  hur	  en	  effektivare	  framtida	  
flödesorienterad	  produktion	  kan	  se	  ut.	  Arbetet	  har	  i	  största	  del	  fokuserat	  på	  
monteringen	  från	  start	  till	  färdig	  solfångare.	  	  
	  
En	  del	  av	  arbetet	  var	  att	  eliminera	  all	  icke	  värdeskapande	  moment	  och	  från	  den	  dagliga	  
monteringen.	  De	  tydliga	  mål	  som	  bestämdes	  för	  produktionen	  vid	  start	  av	  projektet	  var	  
att	  produktionskapaciteten	  ska	  uppgå	  till	  100	  000	  m2	  per	  år	  och	  en	  öka	  produktivitet	  
med	  90	  %.	  Målen	  har	  uppfyllts	  med	  bra	  marginal	  dock	  så	  krävs	  det	  ytterligare	  
detaljplanering	  innan	  monteringslinan	  bygg	  och	  kan	  sättas	  i	  bruk.	  
	  

Eftersom	  produktionen	  inte	  har	  varit	  aktiv	  har	  några	  observationer	  inte	  varit	  möjligt	  att	  
utföra.	  Inga	  specifika	  verktyg	  har	  används	  för	  att	  planera	  monteringslinan,	  med	  hjälp	  av	  
allmän	  produktionskunskap	  har	  besluts	  fattats	  där	  LEAN	  verktyg	  har	  använts	  i	  
beslutenen	  för	  att	  ge	  bästa	  möjliga	  resultat.	  Med	  hjälp	  av	  Absolicons	  personal,	  
specialister	  inom	  diverse	  områden	  och	  vetenskaplig	  litteratur	  har	  korrekt	  information	  
förmedlats	  för	  att	  genomföra	  den	  planerade	  produktionen.	  
	  

I	  nulägets	  montering	  har	  limmets	  härdningstid	  tillsammans	  med	  ett	  övertryck	  
förhindrat	  fortsatt	  produktion	  vilket	  har	  resulterat	  i	  en	  lång	  ledtid.	  Men	  genom	  att	  
skapa	  ett	  undersug	  från	  montaget	  som	  håller	  fast	  plåten	  kan	  produktionen	  fortsätta	  
montera	  samtidigt	  som	  limmet	  härdas.	  För	  att	  tillfredsställa	  behovet	  med	  ett	  undersug	  
krävs	  ett	  montage	  som	  förflyttas	  runt	  i	  hela	  produktionen,	  då	  ansåg	  den	  optimala	  
lösningen	  för	  förflyttning	  är	  en	  vagn	  som	  förflyttar	  solfångaren	  till	  respektive	  
monteringsstation.	  Antal	  stationer	  monteringslinan	  ska	  bestå	  utav	  och	  hur	  många	  
operatörer	  varje	  station	  ska	  ha	  har	  bedömts	  efter	  produktionsbehovet	  och	  ur	  
effektiviseringsperspektiv.	  Beslutet	  att	  dela	  upp	  monteringen	  på	  fyra	  stationer	  är	  mest	  
lämpat	  för	  Absolicons	  behov	  för	  att	  undvika	  en	  hög	  anställning	  av	  personal	  och	  sänka	  
kostnaderna	  som	  medförs	  vid	  flera	  stationer.	  	  
	  
Med	  ett	  mål	  med	  att	  effektivisera	  produktionstiden	  med	  90	  %	  i	  en	  ny	  monteringslina	  
som	  ska	  ha	  en	  produktionskapacitet	  på	  100	  000	  m2	  solfångare	  per	  år	  har	  målen	  
uppfyllts	  med	  ett	  resultat	  på	  95	  %	  effektivare	  montering	  och	  en	  produktionskapacitet	  
på	  147	  993	  m2	  solfångare	  per	  år.	  	  

 Diskussion	  7.2.

 Resultatdiskussion	  7.2.1.
Syftet	  med	  arbetet	  var	  att	  planera	  en	  monteringsanläggning	  för	  Absolicon	  X10T.	  Målen	  
var	  att	  effektivisera	  produktionen	  med	  90	  %	  samt	  att	  planera	  en	  produktion	  som	  ska	  
klara	  en	  produktionskapacitet	  på	  100	  000	  m2.	  Båda	  målen	  har	  uppfyllts	  med	  bra	  
marginaler	  men	  osäkerheten	  i	  beräkningarna	  kommer	  från	  tidssimuleringen	  för	  de	  
olika	  som	  momenten.	  De	  tider	  som	  tidssimuleringen	  gav	  kan	  tänka	  sig	  vara	  optimistiska	  
och	  att	  i	  verkligenheten	  kommer	  det	  ta	  längre	  tid	  för	  operatören	  att	  utföra	  momenten	  i	  
en	  god	  arbetstakt.	  För	  att	  verkligen	  kunna	  förstå	  hur	  lång	  tid	  varje	  moment	  tar	  krävs	  
det	  en	  detaljplanering	  på	  verktygsnivå	  därefter	  bygga	  en	  prototyp	  station	  där	  ny	  tid	  
simulering	  som	  kan	  ge	  en	  mer	  korrekt	  tid.	  Fördelningen	  av	  momenten	  i	  de	  respektive	  
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stationerna	  kan	  förändras	  beroende	  på	  vad	  för	  den	  verkliga	  tiden	  blir	  i	  produktionen	  då	  
kan	  också	  antalet	  operatörer	  på	  varje	  station	  förändras.	  Antal	  operatörer	  baseras	  även	  
på	  vilken	  utrustning	  som	  finns	  tillgänglig	  på	  varje	  station,	  finns	  det	  bra	  förflyttning	  
utrustning	  till	  de	  större	  detaljerna	  kan	  det	  räcka	  med	  endast	  en	  operatör	  på	  varje	  
station.	  Som	  förväntat	  så	  har	  inte	  komponenter	  som	  är	  nödvändiga	  i	  monteringslinan	  
kunnat	  fulländas	  på	  grund	  av	  tidsbrist	  t.ex.	  vagnen	  tekniska	  specifikationerna.	  

 Faktainsamling	  diskussion	  7.2.2.
Arbetet	  inleddes	  med	  rundvandring	  i	  verkstäderna	  på	  Absolicon,	  rund	  turen	  
genererade	  frågor	  och	  svar	  som	  skapade	  en	  större	  förståelse	  för	  produkten.	  Väl	  efter	  
rundturerna	  och	  information	  om	  solfångare	  påbörjades	  en	  nulägesanalys	  och	  
kartläggning	  av	  befintlig	  anläggning.	  Eftersom	  produktionen	  inte	  var	  igång	  är	  t.ex.	  
tillverkningstiden	  för	  nuläget	  inte	  korrekt	  då	  det	  är	  en	  uppskattning	  från	  en	  operatör.	  
Det	  kan	  därför	  finnas	  osäkerheter	  i	  nulägesbeskrivningen	  men	  med	  hjälp	  av	  manualer	  
och	  personal	  har	  de	  alla	  frågor	  fått	  ett	  svar.	  En	  risk	  finns	  att	  jag	  inte	  har	  fått	  en	  helt	  ärlig	  
bild	  av	  hur	  produktionen	  i	  dagsläget	  ser	  ut.	  	  
	  
Med	  tillräcklig	  kunskap	  om	  den	  nuvarande	  produkten	  och	  produktionen	  återstod	  det	  
uppgifter	  om	  den	  nya	  solfångare	  som	  är	  i	  grunden	  desamma	  men	  har	  en	  förändrad	  
konstruktion	  och	  nya	  detaljer.	  Eftersom	  den	  nya	  konstruktionen	  fortfarande	  utvecklas	  
har	  det	  varit	  svårt	  att	  få	  en	  helhetsbild	  eller	  att	  få	  specifika	  lösningsmetoder	  till	  
produktionen,	  under	  projektets	  gång	  har	  konstruktionen	  på	  solfångaren	  blivit	  tydligare	  
vilket	  har	  gett	  en	  klarare	  bild	  på	  hur	  de	  komponenter	  som	  ska	  användas	  i	  nya	  
produktionen	  ser	  ut.	  Då	  den	  fundamentala	  grunden	  i	  nya	  och	  nuvarande	  solfångaren	  är	  
desamma	  utfördes	  en	  förstudie	  på	  kunskap	  som	  kan	  tänkas	  behövas	  för	  att	  planera	  
upplägget	  på	  en	  monteringslina.	  Att	  hitta	  fakta	  eller	  verktyg	  för	  hur	  man	  skapar	  en	  
monteringslina	  hittades	  inte	  och	  både	  på	  nätet	  och	  av	  min	  handledare	  fick	  jag	  höra	  att	  
allmän	  produktion	  kunskap	  är	  det	  som	  behövs.	  Förstudien	  som	  utfördes	  täckte	  istället	  
verktyg	  som	  används	  i	  befintliga	  produktioner	  för	  att	  implementera	  LEAN-‐konceptet	  
redan	  vid	  planering	  av	  produktionen.	  Därefter	  samlades	  information	  om	  olika	  
lösningsförslag	  såsom	  förband,	  förflyttningsmetod	  och	  bearbetning	  samt	  verktyg	  för	  att	  
analysera	  den	  planerade	  monteringslinan.	  
	  
Både	  via	  nätet	  och	  genom	  intervjuer	  med	  tekniska	  säljare	  tog	  valet	  om	  vad	  som	  är	  mest	  
lämpat	  för	  Absolicons	  produktion.	  Inom	  produktion	  finns	  det	  flera	  möjliga	  lösningar	  till	  
problem,	  även	  om	  en	  utförlig	  förundersökning	  utförts	  kan	  de	  finnas	  bättre	  
lösningsförslag.	  
	  

 Rekommendationer	  7.3.
Arbetet	  som	  har	  utförts	  kan	  betraktas	  som	  en	  förstudie	  eller	  en	  bra	  grund	  för	  att	  
förverkliga	  Absolicons	  produktionslina.	  	  Absolicon	  bör	  anställa	  en	  produktionstekniker	  
som	  i	  första	  hand	  undersöker	  och	  sedan	  korrigerar	  och	  kompletterar	  arbetet	  vid	  behov.	  
Slutligen	  så	  bör	  den	  ansvariga	  kontakta	  specialister	  för	  att	  tillverka	  vagnen	  och	  hitta	  
rätt	  utrustning	  inom	  de	  områden	  som	  behövs	  för	  att	  hitta	  det	  mest	  lämpade	  verktyg	  för	  
anläggningen	  och	  sedan	  beställa	  in	  och	  sätta	  upp	  produktionen	  samt	  justera	  
planeringen	  för	  ett	  komplett	  produktionssystem.	  Förbättrings	  arbete	  med	  LEAN	  bör	  
alltid	  utföras	  då	  det	  är	  ett	  ständigt	  arbete	  för	  att	  få	  en	  effektivare	  produktion.	  
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Appendix	  

Bilaga	  1,	  Operationsföljd	  
	  
Nr	   Operation	   Antal	  

operatörer	  
Tid(sek)	   Station	   	   	   	   	   	   	   	  

1	   Bakspanter	  rengörs	   1	   60	   1	   	   	   	   	   	   	   	  
2	  Montera	  fast	  receiverhållare	  på	  bak/sidspant	   1	   35	   1	   	   	   	   	   	   	   	  
3	   Lim	  appliceras	   1	   45	   1	   	   	   	   	   	   	   	  
4	   	  2	  Sidospanter	  och	  5	  bakspanter	  placeras	  i	  
montageform	  

1	   65	   1	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
5	   Plåten	  placeras	  i	  montage	   2	   35	   2	   	   	   	   	   	   	   	  
6	   Tätning	  mellan	  plåt	  och	  receiverhållare	  
appliceras	  

2	   38	   2	   	   	   	   	   	   	   	  

7	   Vaccumsug	  startas	   1	   10	   2	   	   	   	   	   	   	   	  
8	   Receiverhuvud	  monteras	   2	   15	   2	   	   	   	   	   	   	   	  
9	   Receiverröret	  monteras	   2	   35	   2	   	   	   	   	   	   	   	  
10	   2	  Glas	  rengörs	   1	   15	   2	   	   	   	   	   	   	   	  
11	   Lim	  appliceras	   1	   20	   2	   	   	   	   	   	   	   	  
12	   2	  Glas	  placeras	   2	   45	   2	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
13	   Lasermätning	   1	   15	   3	   	   	   	   	   	   	   	  
14	   Silikon	  mellan	  glasskivorna	   1	   15	   3	   	   	   	   	   	   	   	  
15	   Placera	  2	  ytterspant	   1	   40	   3	   	   	   	   	   	   	   	  
16	   Stuknita	  ytterspant	  mot	  bak	  och	  sidspanter	   1	   30	   3	   	   	   	   	   	   	   	  
17	   Dra	  över	  skyddsplast	   1	   42	   3	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
18	   Härdning	   	   1200	   4	   	   	   	   	   	   	   	  
19	   Flytt	  till	  ställning	   1	   60	   3	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  Stationsförflyttning	   1	   10	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   1820	   Sek	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   30,33	   Min	   	   	   	   	   	   	   	  
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Bilaga	  2,	  Flödeskarta
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Bilaga	  3,	  Produktionskarta	  1	  
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Bilaga	  4,	  Produktionskarta	  2	  
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Datum utfärdad

14-05-2014

RPN- Risktal

SEV- Allvarlighetsgrad RPN 200 -
OCC- Felintensitet RPN 100 -199
DET- Upptäckssannolikhet RPN 1-99

Nr. FUNKTION MÖJLIG FELTYP MÖJLIG FELORSAK

MÖJLIG 

FELEFFEKT KONTROLL SEV OCC DET RPN

1 Plåt spolas fram Fel matning Fel längd Obrukar detajl Vid montering 6 3 2 36

2 Plåten klipps Felklippt Dåligt skär Påverkad slukvalité visuellt av operatören 4 3 6 72

3 Plåten stansas Fel placering Missplacerat hål Obrukar detalj Vid montering 8 3 1 24

4 Plåten bockas obockad/överbockad Dålig rullform Påverkad slukvalité Vid montering 2 3 6 36

5 Plåten rengörs för 
limning Smutsig fogyta Dålig fog mellan 

detalj Fogen släpper Hos slutkund 6 4 6 144

1 Bakspanter rengörs Smutsig fogyta Dålig rengörning Fogen släpper Hos slutkund 6 3 6 108

2 Montera fast 
receiverhållare på 

bak/sidspant
Fel stuknitning Fogen släper Obrukar detalj

 Vid montering av 
receiverröret på 

station 2

7 4 1 28

3 Lim appliceras Fel applicering Lim appliceras inte på 
hela ytan Försämrad fästyta Hos slutkund 6 3 6 108

4  2 Sidspanter och 5 
bakspanter placeras i 

montageform
Felplacerade spanter olika höjd och 

felvända spanter
Omöjligör 

plåtmonteringen Vid placering av plåt
3 2 1 6

5 Plåten placeras i 
montage Felplacering Plåtensreflektoryta 

skadas Försämrar slutkvalité Laserskanning 3 3 2 18

6 Tätning mellan plåt 
och receiverhållare 

appliceras
Dåligt tätning Dåligt applicering av 

silikon
Förhindrar att ett 
undersug skapas Start av vaccum

6 7 4 168

7 Vaccumsug startas Vaccum ej fungerar Plåten ej fäster mot 
bakspant

Plåt fäster ej mot 
bakspanterna Vid start av operatör 8 6 3 144

8 Receiverhuvud 
monteras Ej korrekt fastmonterade Operatörens 

felmontering
Ej möjlight att placera  

receiverröret
Vid montering av 

receiverrör

4 4 2 32

9 Receiverröret 
monteras Ej korrekt fastmonterade Operatörens 

felmontering

Receiverröreret kan 
lossna eller ej sitta på 

rätt läge.

Operatör, 
laserskanning eller 

hos slutkund

5 4 4 80

10 2 Glas rengörs Smutsig fogyta Dålig fog mellan 
detalj Fogen släpper Hos slutkund 6 4 6 144

11 Lim appliceras Fel applicering Lim appliceras inte på 
hela ytan Försämrad fästyta Hos slutkund 6 3 6 108

12 2 Glas placeras Glaset kan spricka Vårdlös hantering Sprucket eller 
korossat glas Visuellt, lasermätning 10 4 1 40

Glaset kan felplaceras Onoggran palcering Ej plats för de andra 
glaset

Vid placering av 
andra glaset

6 4 2 48

13 Lasermätning Felmätning Utrustningfel bristande reflektion Underhåll 6 3 5 90

14 Silikon mellan 
glasskivorna Dåligt tätning Dåligt applicering av 

silikon
Förseglar ej insidan 

av solfångare Operatör 5 4 6 120

15 Placera 2 ytterspant Missplacering av 
ytterspant

Operatörens 
felmontering

Felplacerad 
ytterpsant Operatören 4 3 4 48

16 Stuknita ytterspant 
mot bak och 
sidspanter

Fel stuknitning Fogen släper Obrukar detalj  Vid förflyttning
4 4 4 64

17 Dra över skyddsplast Skyddsplast täcker inte 
hela ytan Plasten viker sig okontollerat 

soljusinsläpp Operatör 4 5 5 100

18
Härdning Härdningstiden är felaktig Tempraturen

limmet retarderar 
ellerpåverkar kemiska 

reaktionen

Vid förflyttning från 
vagn

9 3 2 54

19
Flytt till ställning påfrestande flytt Fel 

belastningspunkter Ett defekt tråg Visuellt
9 3 1 27

FMEA
Dokument namn
FMEA Absolicon X10T produktionslina 

Utfärdad av
Thoalfiqar Abbas

Process System Design 
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Värdeskapande
Icke-värdeskapande
Nödvändig

Station
0 Plåt%spolas%fram! Plåten%klipps! Plåten%stansas! Plåten%bockas! Plåten%rengörs"
1 Bakspanter%rengörs! Montera%fast%receiverhållare%på%bak/sidspant! Lim%appliceras! 2%Sidspanter%och%5%bakspanter%placeras%i%montageform"
2 Plåten%placeras%i%montage! Tätning%mellan%plåt%och%receiverhållare%appliceras! Vaccumsug%startas! Receiverröret%monteras! 2%Glas%rengörs! Lim%appliceras! 2%Glas%placeras"
3 Lasermätning" Silikon%mellan%glasskivorna! Placera%2%ytterspant! Stuknita%ytterspant%mot%bak%och%sidspanter! Dra%över%skyddsplast"
4 Härdning! Flytta%färdig%produkt%till%ställning
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