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Sammanfattning  
	
Företagets	ambition	är	att	förbättra	produktiviteten	och	det	interna	materialflödet	vid	
avdelningens	planslipningsprocesser.	I	den	nuvarande	produktionen	sker	planslipning	
av	produkter	i	den	konventionella	planslipningsprocessen	och	i	SlipaLätt.	Genom	att	
flytta	över	produktsorter	till	SlipaLätt	som	vid	den	nuvarande	produktionen	bearbetas	i	
både	SlipaLätt	och	den	konventionella	planslipningen,	kan	en	ökad	produktivitet	
uppnås.	På	grund	av	detta	valdes	att	upprätta	detta	examensarbete.	
	
Målet	med	arbetet	var	att	identifiera	produkter	som	bearbetas	vid	
planslipningsavdelningen	och	som	skulle	vara	lämpliga	att	flyttas	över	helt	till	SlipaLätt	
från	den	konventionella	planslipningsprocessen.	För	att	genomföra	examensarbetet	och	
nå	fram	till	ett	resultat	har	olika	verktyg	använts.	Bland	annat	nulägesbeskrivningen,	
observationsstudier,	mätningar	av	provordrar	och	intervjuer	med	operatörer	vid	
planslipningen.	Genom	insamlad	data	har	framtagning	av	koncept	framtagits.		
	
Utifrån	de	resultat	som	framkom	i	slutskedet	av	arbetet	kom	författaren	fram	till	att	en	
produktomflyttning	är	genomförbar.		För	detta	krävs	dock	en	omarbetning	av	de	
pressverktyg	som	används	för	framställning	av	skär	till	planslipningsavdelningen	för	de	
produkter	där	produktmått	inte	var	godkända	för	produktion	i	SlipaLätt.	
	
I	de	rekommenderade	förslagen	för	avdelningen	framgår	att	både	konceptförslag	ett	och	
två	genomförs.	De	ändringar	som	konceptförslagen	medför	är	nyinvesteringar	i	form	av	
ombearbetning	pressverktyg	för	de	produkter	som	anses	vara	lämpliga	att	helt	flytta	om	
till	Maskin	A	och	där	justeringar	av	produktmått	behövs	för	att	de	ska	anses	vara	
godkända	i	den	nuvarande	produktionen.		
	
Nyckelord	
Planslipning,	produktomflyttning,	produktion 	
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Abstract 
The	company	aim	is	to	improve	the	productivity	and	the	internal	material	flow	at	the	
department’s	grinding	processes.	In	the	current	production	the	grinding	process	is	
performed	in	the	conventional	surface	grinding	process	and	in	SlipaLätt.	By	moving	the	
product	varieties	to	SlipaLätt	as	in	the	current	production	is	processed	in	both	SlipaLätt	
and	the	conventional	surface	grinding,	an	increased	productivity	van	be	achieved.	
Because	of	this	it	was	decided	to	establish	this	thesis.	
	
The	objective	of	this	thesis	was	to	identify	the	products	being	processed	at	the	surface	
grinding	department,	and	that	would	be	suitable	to	be	transferred	completely	to	the	
SlipaLätt	from	the	conventional	surface	grinding	process.	Top	carry	out	the	thesis	work	
and	reach	a	result,	various	tools	was	used.	Among	other	things,	the	current	state	
description,	observational	studies,	measurements	of	sample	orders	and	interviews	with	
operators	in	the	surface	grinding	department.	The	collected	data	is	the	development	of	
concepts	that	have	been	designed.	
	
Based	on	the	results	obtained	in	the	final	stage	of	the	thesis	the	author	came	to	the	
conclusion	that	product	relocation	is	feasible.	However,	this	requires	a	revision	of	the	
stamping	dies	used	for	making	inserts	to	the	surface	grinding	department	for	products	
where	product	size	was	not	approved	for	production	in	SlipaLätt.	
	
In	the	recommended	proposals	for	the	department	shows	that	both	the	concept	
proposals	one	and	two	are	implemented.	The	amendments	concept	of	proposals	are	new	
investments	in	the	form	of	reworking	stamping	dies	for	the	products	considered	to	be	
appropriate	to	fully	move	into	machine	A	and	where	adjustments	to	the	product	
dimensions	required	for	them	to	be	considered	as	approved	in	the	current	production.	
	
Key‐words	
Surface	grinding,	product	relocation,	production	
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1. Inledning 
I avsnittet nedan redovisas bakgrunden, syftet och målet med det här examensarbetet.  

1.1 Problembakgrund 
Företagets planslipningsavdelning vill ständigt förbättra produktiviteten och materialflödet 
inom slipprocesserna. Uppdraget för detta examensarbete är att utreda om det är möjligt att 
ändra processen för vissa produkter som vid nuvarande produktion bearbetas i både 
SlipaLätt och vid den konventionella planslipningen. Detta för att kunna öka produktiviteten 
och därigenom minska genomloppstiden på processen, samtidigt som den höga kvaliteten på 
produkterna bibehålls. 
 
Som en avslutande kurs i Högskoleingenjörsutbildningen Tillämpad Maskinteknik vid 
Kungliga Tekniska Högskolan genomförs ett examensarbete på 15 högskolepoäng 
motsvarande tio veckor. Examensarbetet omfattar ett projekt med anknytning till industrin 
där teoretiska kunskaper skall användas för att lösa ett problem i produktionen. Arbetet skall 
resultera i en akademisk rapport och en redovisning för företaget och Kungliga Tekniska 
Högskolan.  

1.2 Syfte  
Syftet med projektet är att identifiera och föreslå produkter som idag produceras i 
avdelningens maskiner och som kan flyttas över helt från den konventionella planslipningen 
till SlipaLätt. 

1.3 Frågeställning  
 Vilka produkter kan flyttas till SlipaLätt från den konventionella planslipningen?  
 Vilka produktsorter vid nuvarande produktion bearbetas i både SlipaLätt och den 

konventionella planslipningen? 
 Vilka är de nuvarande begränsningarna inom SlipaLätt?  

 

1.4 Mål  
Målet med examensarbetet är att ge förslag på vilka produkter som skulle kunna omplaceras 
helt till SlipaLätt-processen. 

1.5 Kravspecifikation  
Det företaget förväntar sig från examensarbetet är att:  
 

 Den skriftliga rapporten skall sammanställa information gällande vad som tidigare 
gjorts inom företaget i hänseende av detta område  

 Examensarbetet skall undersöka vilka produkter som anses vara lämpliga för 
SlipaLätt-processen utifrån begränsningar som finns i produktionsprocessen 

 En klassificering av produkter skall göras utifrån vilka åtgärder som behövs för att 
kunna flytta eventuella produkter till SlipaLätt-processen  
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1.6 Avgränsningar  
Examensarbetet kommer att genomföras på företagets avdelning för planslipning. Intern 
faktasökning och intervjuer kommer att genomföras med anställda på avdelningen. 
Arbetet kommer att vara inriktat på befintliga produkter som idag redan körs i maskinerna 
Maskin B som är en konventionell planslipningsprocess och SlipaLätt på avdelningen. 
Examensarbetet kommer avgränsas till produktsorter med dimensioner mellan 6mm och 
27mm kommer att ingå i analysen av lämpliga produkter för omflyttning. En testplan och 
genomförande av denna ingår inte i arbetet.  

1.7 Genomförande 
I början av examensarbetet kommer en nulägesbeskrivningen att genomföras vid 
planslipningen. Nulägesbeskrivningen baseras på intervjuer med berörd personal, 
produktionstekniker och avdelningschefer samt intern företagsinformation. Resultatet från 
nulägesbeskrivningen skall beskriva vilka produkter som idag bearbetas i SlipaLätt-
processen, och vilka de grundläggande orsakerna är varför detta är möjligt. Observationer 
kommer även att genomföras för att kunna analysera processens olika moment och 
händelseförlopp. 
 
Informationen som används i den teoretiska referensramen bygger på information från 
företagets interna nätverk, källor från internet och litteratur. 

1.8 Terminologi 
 Bom-Skärkant – Mått på skär. Mäts från högsta punkt ned till skärkant  
 ER-Operation – Edge Reinforcement (eggavrundningsoperation)  
 Konventionell planslipning – Slipningsprocess av hårdmetallskär 
 Masker - Uppläggningsyta för skär i Maskin B 
 Medbringare - Uppläggningsyta för skär i Maskin B 
 Rondell – Uppläggningsyta för slipning av skär i SlipaLätt 
 SlipaLätt – Effektivare slipningsprocess av hårdmetallskär 
 SPS-system - Systematisk processtyrningssystem 
 Tallrik - Uppläggningsyta för skär i SlipaLätt 
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2. Nulägesbeskrivning 

Den avdelning inom företaget som examensarbetet genomförs på heter ”Planslipningen”.  
Avdelningen är en del av produktionsenheten som kallas för den hårda fabriken, det vill säga 
att fabriken enbart producerar hårdmetallskär. På den hårda fabriken arbetar man enligt ett 
funktionellt produktionsupplägg där produktionen är maskinorienterad. Av de 
standardprodukter som bearbetas vid planslipningen så går samtliga genom den raka 
operationsgången. Dessa processer är: Pressning av skär, sintring, kvalitetskontroll, ER-lina 
planslipning och tvättning av skär. Efter dessa processteg levereras de vidare till nästa del i 
produktionskedjan där beläggning av skären sker (operatör vid planslipning). 
 
Artiklarna som bearbetas på avdelningen är till största del standardprodukter och inte 
kundspecifika vilket leder till att produktion i huvudsak sker mot lager. Samtidigt finns det 
vissa enskilda undantag då produkten antingen är en utvecklingsorder eller prototyper.  
Dessa produkter är framtagna för intern produktion och används för att utveckla nya 
produkter inom företaget.  Produkterna levereras därmed inte till företagets kunder. 
(företagets interna dokumenthanteringssystem). 
 
Planslipning genomförs med hjälp av två olika metoder vid avdelningen. Vid konventionell 
planslipning i mask ligger detaljerna placerade på ett runt mönsternät, i motsats till SlipaLätt 
där planslipningen sker på en hel rondell. Metoderna som används för bearbetning av 
detaljen varierar mellan de olika maskintyperna beroende produktens unika egenskaper ex. 
storlek, form etc. Detta är något som utgör en begränsning för maskinernas funktionalitet 
(internt dokumenthanteringssystem). 
 
Följden av dessa begränsningar blir att en del råämnen som levereras från 
ämnestillverkningen och inte har färdig mått innan operationen inte kan bearbetas i SlipaLätt 
maskinen. Detta beror på att slipmånen på ämnet inte får vara allt för stor då maskinen inte 
kan bearbeta stora mängder material åt gången (Tekniker, planslipningen). 

2.1 Planslipningen 
Vid planslipningen bearbetar man flera sorter av hårdmetallskär med olika användnings 
områden för bland annat fräsning och svarvning. Volymen skär som bearbetas idag vid 
planslipningen är stor. Det leder till att ett betydande antal produkter passerar genom 
avdelningen. Orsaken till den stora mängden artiklar beror på att det förekommer flera 
produktspecifika variationer inom varje produktsegment. Dessa underkategorier varierar 
beroende på flera faktorer som skärets släppningsvinkel och skärets geometri (storlek och 
tjockleksmått). För att skilja mellan de olika geometrierna använder företaget ett 
ämneskodssystem för att på ett systematiserat sätt kategorisera skären enligt olika 
beteckningar, exempelvis MMM011 (internt dokumenthanteringssystem). Dessa siffer- och 
bokstavskombinationer beskriver skärets unika egenskaper. 
  
Leverans av råmaterial till avdelningen sker från en intern leverantör. Leverantören är 
fabrikens ämnestillverkning. Leveranser sker löpande mot de kundordrar som kommer in. 
Detta på grund av den dragande produktionsstyrningen i fabriken. För att kunna styra 
produktionen på avdelningen har man valt att använda sig av ett MPS-system(Material 
produktionssystem). 
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I materialproduktionssystemet följer operatörerna ett prioriteringssystem där 
produktionsordningen bestäms utifrån vilket prioriteringsnummer produkten har. Siffran 10 
innebär en brådskande kundorder och där 50 är produktion mot lager. I systemet finns även 
information om det är en standard produkt eller inte.  Exempelvis innebär beteckningen SDPP 
att ordern är en standardprodukt. Systemet innehåller även vilken operationsföljd skären 
skall följa i produktionskedjan. 

2.2 Planslipning av skär i Maskin A  
På avdelningen använder man sig av utrustning bestående av X antal maskiner av modellen 
Maskin A för att kunna planslipa skär på dess uppläggningsyta.  Processen som genomförs i 
Maskin A benämns som SlipaLätt (Tekniker vid planslipningen). Vid SlipaLätt sker 
planslipningsoperationen på hel tallrik, i motsats till den konventionella planslipningen där 
slipningen sker på medbringare. SlipaLätt har även en avsevärt högre produktivitet, men kan 
emellertid inte avverka lika mycket material vilket innebär att processen är en form av fin 
bearbetning av ytan på skäret. Detta ställer höga krav på att ämnen som levereras till 
avdelningen måste ligga inom toleransnivån redan innan operationen. Vid SlipaLätt utförs tre 
typer av operationer. Dessa är Sliplätt burr (Slplättburr), Sliplätt översida (Slplättös) samt 
SlipaLätt (slplätt) där båda sidor slipas. Syftet med SlipaLätt burr är att ta bort fastbränt 
material (Reaktionsmärken från sintringsunderlaget). Vid SlipaLätt översida minskas 
alternativt tas grandkanten bort innan planslipningen för att få precision på höjdmåttet innan 
den efterföljande periferislipningen. Syftet med slplätt är att säkerställa att rätt mått slipas på 
dubbelsidiga skär (internt dokumenthanteringssystem). 
  
Skären som genomgår Sliplätt burr har oftast en liten slipmån när de kommer från 
ämnestillverkningen. Därför får endast fastbränningen på skäret slipas bort då för mycket 
slipning kan leda till undermått på skäret. Detta är en bidragande orsak till varför det 
förekommer minskade kassationer på SlipaLätt i förhållande till den konventionella 
planslipningen. Mängden yta som avverkas är väsentligt mindre vid Sliplätt än för den 
konventionella planslipningen. 
 
Maskin A kan hantera cirka tio gånger fler tallrikar med skär än maskin B. Till skillnad från 
Maskin B kan Maskin A endast slipa en sida i taget på skäret 
 

 
 

Figur 2.1 Jämförelse mellan SlipaLätt och Maskin B vid planslipningen 
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2.3 Planslipning av skär i Maskin B 
Vid avdelningen finns totalt X stycken Maskin B. Dessa utgör den konventionella 
planslipningen. Maskin B utför planslipning av både över- och undersida på skäret, så kallad 
”top & bottom” slipning. Slipning av skärets sidor kan ske samtidigt eller var för sig i form av 
oscillering eller växelslipning. Medbringarna som de kallas, används för att hålla skären på 
plats och de varierar beroende på skärets geometri. Detta leder till att operatören måste byta 
bringare vid omställning till ny produkt. Samma bringare kan dock användas till produkter 
med liknande radier och geometri. Antalet skär som får plats på varje bringare varierar 
beroende på skärets dimensioner. 
 
Den maximala slipmån som kan avverkas på detaljen i B-maskinerna är cirka 0,1mm-0,2mm 
(Tekniker, planslipningen). 

2.4 Kontroll av duglighet på skär vid planslipningen 
Vid SlipaLätt används i nuläget inte ett systematiskt sätt för att kunna mäta och säkerställa 
dugligheten på processen och kvaliteten på produkterna som bearbetas vid avdelningen. 
Anledningen till detta är att företaget gjort bedömningen att det inte är nödvändigt för 
processen då ämnen från ämnestillverkningen mäts och kontrolleras vid den interna 
ämneskontrollen. Ytterligare en orsak är att slipmånen vid planbearbetningsoperationen är så 
liten i SlipaLätt (Produktionsansvarig, ämnestillverkningen). 
 
Det leder till att det blir svårt att kontrollera om produkterna som produceras är godkända 
inom de bestämda styr- och toleransgränserna. För närvarande sker produktionen vid 
SlipaLätt i sådan hastighet att operatörerna inte hinner med att mäta in samtliga produkter 
som produceras under operationen. Det resulterar i att endast det första ämnet som 
bearbetas, det vill säga provbiten mäts för att kunna säkerställa att måtten är inom 
styrgränserna. Vid kontrollmätning av provbiten mäts skärets totaltjocklek på skärets högsta 
punkt. Värdet som erhålls jämförs sedan med fastställda kontrollföreskrifter för de enskilda 
produkterna.  
 
Det resultat som erhålls vid mätningen registreras för närvarande inte i något system, vilket 
försvårar spårbarheten vid eventuella defekter eller kundklagomål. Mätrutinen vid SlipaLätt 
skiljer sig mot den som avdelningen har vid Maskin B. Vid dessa maskiner används SPS-
systemet Rektron SQC. Systemet används för att manuellt registrera mätvärden på 
produkterna via inmatningspedal vid maskingruppen. Systemet används för att övervaka 
processens spridning och för att avgöra om processen är tillräckligt stabil. Systemet ger 
värden på processens spridning i relation till toleransområdets bredd, benämnt Cp. 
Operatören får även information om processens kapabilitet, benämnt Cpk. 
Mätrutinen som används idag vid Maskin B är kontroll av tjockleksmått och bom-
skärkantsmåttet. Måttet mäts från skärets högsta punkt ned till skäreggen 
(Tekniker, planslipningen). 
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Antalet mätpunkter som mäts per bit är beroende av skärets geometri. Bom-skärkantsmåttet 
används för att säkerställa centreringen av skäret genom att slipning har gjorts lika mycket på 
varje sida av skäret (se figur 2.2). Minst 32 skär per order skall slumpvis väljas ca var 
tjugonde minut och mätas in i SPS-systemet Rektron SQC. Som hjälpmedel för detta används 
pedal och mätklocka.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Figur 2.2 Beskrivning för mätning av Bom-skärkant mått 
                         källa: Företagets interna dokumenthanteringssystem 
 

2.5 Tidigare genomförande av flyttning av produkter från planslipning till SlipaLätt 
Information om vilka undersökningar som tidigare gjorts om möjligheter för att bearbeta 
olika produkter inom SlipaLätt-området hämtades från företagets interna 
dokumenthanteringssystem. 
 
Målet med tidigare undersökningar har varit att utreda om det inom planslipningen funnits 
möjlighet att flytta produkter från Maskin B vid planslipningen till SlipaLätt. Orsaken till detta 
berodde på den dåvarande flaskhalsen vid planslipningen. Samtidigt som kapacitet fanns vid 
SlipaLätt att bearbeta produkter. SlipaLätt maskinerna har en snabbare bearbetningsmetod 
än konventionell planbearbetning klarar av. Produktionen av sorten D-skär sker i omvänd 
operationsgång, som innehåller en operation i form av en ER-behandling innan planslipning 
innebär det att extra transporter inom produktionsflödet förekommer.  
 
I tidigare undersökningarna som genomfördes valde man att utgå ifrån fem stycken olika 
geometrier. 
 
Dessa var följande:  
 

 DXXX  00001 
 DXXY  00022 
 DXXZ  00033 
 DXXX  00011 
 DXZZ  00203 
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Alla skär fick genomgå olika ER-operationer för att undersöka om några eventuella problem 
skulle uppstå under ER-behandlingarna. Kvalitetskontroll genomfördes på samtliga ordrar. 
Resultatet efter provkörningen av de olika geometrierna var att ordern DXXX blev underkänd 
vid okulär kontroll på grund av kantskador och nedfall. Dock kunde dessa fel inte härledas 
tillbaka till SlipaLätt. Duglighetskravet på bom-skärkantsmåttet var inte godkänt för någon 
testorder som undersöktes, men måttet på ytplanheten var godkänt för samtliga ordrar.  
Det förslag som framkom var att produktsorten DXXX kunde flyttas om godkännande kunde 
ges att produkten kunde uppfylla dugligheten på bom-skärkantsmåttet. Vilket är ett känt 
problem för SlipaLätt processen. Genom denna ändring skulle flödet bli bättre utan den 
omvända operationsgången samtidigt som kapaciteten på planslipningsoperationen vid 
planslipningen skulle förbättras. 
 
Sammanfattning av de tidigare framkomna förslagen till förändring: 

 Få godkännande av produktägaren att flytta över produktsorten DXXX om utfallet på 
dugligheten på bom-skärkantsmåttet kan godkännas. 

 Styra processen så att måttet på bom-skärkantsmåttet blir bättre i SlipaLätt   
 
Någon skriftlig dokumentation om detta har implementerats inom organisationen finns inte 
att tillgå i företagets interna dokumenthanteringssystem. Men genom samtal med berörd 
avdelningstekniker framgår att ingen förändring skett. 
 
Ytterligare ett försök genomfördes för att undersöka om möjlighet fanns att flytta produkter 
från Maskin B till SlipaLätt. Vid detta försök användes fyra stycken testordrar i form av två 
XX-geometrier och två XZ-geometrier. Resultatet av undersökningen visade att processen inte 
klarar de bestämda duglighetskraven på bom-skärkantsmåttet då Cp ligger runt 0,65–0,92 
och Cpk 0,13–0,31. När slipning av skären genomförs i SlipaLätt mäter man sedan på 
gradkanten, vilket gör att man i slutändan inte kan målcentrera skären mot nominellt mått. 
Detta medförde att omvänd operationsgång fortfarande krävdes för dessa skär (Beredare, 
planslipningen). 
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3. Teoretisk referensram  
Nedan följer en beskrivning av hårdmetallskär, skärets produktionsprocess och allmänt om 
slipning  

3.1 Hårdmetallskär 
 
Hårdmetallskär är det hårdaste kompositmaterialet som idag används. Hårdmetallskär är ett 
kompositmaterial bestående av flera individuella volframkarbidkorn som ligger inbäddade i 
ett mjukt metalliskt bindemedel. Den blandning som förekommer främst är i form av en 
blandning av antingen kobolt eller nickel (Federal carbide company) 
 
Skärets metallurgiska egenskaper bestäms genom dess sammansättning av 
volframkarbidpulver efter att sintring genomförts samt olika bindmetalltyper. Genom att 
modifiera mängden material och bindemedel i blandningarna kan tillverkning av 
hårdmetallskär med olika egenskaper ske. Exempelvis ger tillsättning av bindmetallen kobolt 
i pulverblandningen ökad brottstyrka i skäret (Federal carbide company). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
                           Figur 3.1 Belagda hårdmetallskär källa: Kennametal 
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3.2 Skärets produktionsprocess 

Produktionsprocessen som används vid tillverkning av hårdmetallskär varierar beroende på 
vilka pulverkombinationer som används. Råmaterialet som används vid skärtillverkningen 
består av pulverblandningar där invägning av önskad pulvermängd finns specificerad för 
varje enskild order. För att kunna erhålla en homogen struktur på ämnet efter pressning mals 
och blandas pulvret. Vid malningsprocessen används kulkvarnar för att bestämma 
kornstorleken på pulverblandningen. Produkten som utvunnits efter våt malningen betecknas 
pulp och består av etanol och vatten. Vätskorna förhindrar att oxidation av pulvret uppstår. 
Pulverblandningen genomgår därefter en pressningsoperation där optimalt pressverktyg 
används för att ge skäret sin unika geometri. Under pressningsoperationen så fylls pulver in i 
ett hålrum i pressningsverktyget med hjälp av en dyna. Under högt tryck pressar 
pressverktyget mot pulvermassan som fyller formen och alla tomrum. Trycket som används 
vid pressning av skäret anpassas efter pulvrets kornstorlek på pulvret. Efter att pressningen 
genomförts har en skärkropp bildats. Hårdmetallskären kan anta ett stort antal geometrier 
vilket medför att ett flertal olika formningsmetoder används. Den metod som används beror 
på produktens geometri och produktionsvolym (David Bengtsson, Karaktärisering av 
hårdmetallpulvrets råvaror och dess påverkan på pulvrets flödesegenskaper). 
  
Inom tillverknings processen av skäret är sintringen den viktigaste operationen. Det är vid 
denna operation som skäret erhåller sina mekaniska och tekniska egenskaper som är 
avgörande för dess funktion(Schedler, 1988). Vid sintringsoperationen hettas det pressade 
ämnet upp till 1300°C, vilket medför att partiklarna i pulvret växer till en fast form på grund 
av reaktionen som inträffar. När skärkroppen nått en stabil form har ett ämne skapats. 
Efter sintringsprocessen följer slipningen där formning av skärets skäreggar genomförs.  
Skäret beläggs sedan genom en kemisk förångningsprocess (CVD) eller fysisk 
förångningsprocess (PVD).  Dessa processer genomförs för att öka skärets tålighet vid 
bearbetning (Schedler, 1988). 
 
 
  

Pulverproduktion Pressning  Sintring Slipning Beläggning Paketering av 
skär  

Figur 3.2 Beskrivning av produktionsprocessen för skär 
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3.3 Slipning  
Begreppet slipning används i modern tillverkning för att beskriva bearbetning med 
höghastighetsslipskivor med hjälp av kontrollerade maskinrörelser. Slipning är en abrasiv 
bearbetningsmetod där skivor bestående av en mängd hårda slipkorn av diamant eller 
bornitrid är sammansatta med olika typer av bindemedel (Jarfors 2010). Syftet med 
bindemedlet är att hålla samman de enstaka slipkornen i slipverktyget. Valet av bindemedel 
bestämmer även hur slipkornen släpper eller bryts upp under slipningsprocessen samt hur 
länge slipskivan kan användas. Bindemedlet saknar en aktiv slipeffekt (Mekanförbundets 
Förlag, 1989). 
 
Slipskivans egenskaper bestäms utifrån vilken typ av struktur och storlek slipkornen har, 
vilket slipmedel som används samt hårdhetsgraden. Egenskaperna på skivan bestäms av 
vilken typ av bindemedel som används. Slipkornen i slipverktyget har oregelbundna former 
och är slumpvis orienterade. Det medför att arbetsförhållandena för de enskilda slipkornen 
varierar(Mekanförbundets Förlag, 1989). 
 
Slipning är en utbredd metod som används vid flertalet verksamheter med majoriteten 
slipverktyg och maskiner. Den vanligast förekommande slipningsmetoden i 
verkstadsindustrin är den så kallade precisionsslipningen. Precisionsslipning används främst 
som ett komplement till annan skärande bearbetning. Precisionsslipning används för att ge 
arbetsstycket en snäv måttolerans, god ytjämnhet och hög geometrisk noggrannhet. Annan 
form av skärande bearbetning används vanligen innan precisionsslipning, vanligen någon 
form av härdning (A Jarfors, Tillverkningsteknologi, 2006). 
 
Precisionsslipningen brukar vanligtvis delas in i följande metoder: 
 

 Planslipning 
 Verktygsslipning 
 Innerslipning 
 Centerlesslipning 
 Rundslipning 

3.4 Slipningsprocessen 
Figur 3.4 illustrerar hur slipskivan avverkar materialmängden ae från arbetsstycket i en 
horisontell slipoperation. Vid konventionell slipning är mängden material som avverkas av 
slipkornen relativt liten och oftast mindre än 0,1mm. Normal och tangentiella krafter skapas 
mellan slipskivan och arbetsstycket vilket gör att slipkornen i slipskivan tränger in i 
arbetsstycket och tar bort partiklar genom nötning (Mekanförbundets förlag, 1989). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.3 Illustration av slipningsprocessen källa: Skärteknik : material, metoder, 
verktyg, maskiner och ekonomi. 
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4. Metod 
Examensarbetet påbörjades med en introduktion vid planslipningen där examensarbetet 
skulle genomföras, för att få en överblick över de processer som fanns på avdelningen. En kort 
introduktion gavs i företagets interna ordersystem för att få en bättre överblick över antalet 
produktsorter som bearbetas på avdelningen. Därefter utarbetades en tidsplan för projektets 
genomförande. Med utgångspunkt i den preliminära tidsplanen delades examensarbetet 
sedan upp i åtta olika moment: nulägesbeskrivning, litteraturstudie, metodval, fallstudie, 
jämförelse av fallstudie och litteratur, analys, resultat samt slutsats (se figur 7) 
 
Under examensarbetet har intervjuer kontinuerligt genomförts med ansvarig personal, 
produktionstekniker och produktionsledare på avdelningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 Figur 4.1 Struktur för arbetsgången i examensarbetet 

4.1 Nulägesbeskrivning och urval av produkter  
För att skapa förståelse för avdelningens struktur och produktion genomfördes en 
nulägesbeskrivningen. I nulägesbeskrivningen ingick en observation av den nuvarande 
produktionen och vilka produkter som bearbetas vid avdelningen. Underlaget togs fram 
genom att utföra formella intervjuer och icke-deltagande observationer. Insamling av 
produktionsdata gjordes i Företagets interna dokumenthanteringssystem tillsammans med 
ansvarig avdelningstekniker, vilken besitter mer kunskap om produkterna och den 
övergripande produktionen vid avdelningen. För att lättare kunna hantera den stora mängden 
produkter utarbetades ett enkelt kategoriseringssystem för artiklarna. Kategoriseringen 
baserades på nedanstående kriterier så som:  
 

 Skärets huvudgeometri  
 Total slipyta på skäret 
 Skärets dimension  

 
 
 
 
 
 
 

 

Kartläggning 
av uppgift 

Litteraturstudie Val av metod Fallstudie 

Jämförelse 
av fallstudie 

och litteratur 

Analys Resultat Slutsats 
Inlämning av 
rapport och 
redovisning 
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Vid indelningen togs hänsyn till vilken maskin produkterna bearbetades i och om samma 
produktsort bearbetades i både Maskin A och Maskin B vid samma tillfälle. Den insamlade 
informationen sammanställdes i ett Excel dokument för att skapa en bättre överblick av den 
stora mängd produkter som passerar genom avdelningen. Dokumentation av avdelningens 
maskinutrustning genomfördes med hjälp av intern information från företagets 
produktionsdatabas och genom intervjuer med tekniker och personal vid avdelningen. För att 
kunna identifiera vilka produkter som vore lämpliga att vidare undersöka genomfördes en 
analys av den information som framkommit under den utförda nulägesbeskrivningen. Utifrån 
analysen kunde produkter urskiljas som uppfyllde tidigare nämnda kriterier. 
 
Resultatet av analysen var en sammanställning av de produkter som i dagsläget bearbetades i 
både Maskin A och Maskin B (se figur 4.2). De produkter som framkom ur sammanställningen 
var de med störst potential för framtida överflyttning till Maskin A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       Figur 4.2 Beskrivning av produktionsmöjligheter av skär i SlipaLätt och Maskin B 

4.2 Undersökning av lämpliga produkter för SlipaLätt  
Med utgångspunkt ur den genomförda sammanställningen var nästa steg i arbetet att 
utarbeta förslag över vilka produkter som vore lämpliga att flytta över till SlipaLätt genom att 
kartlägga likheterna mellan processerna. Det resultat som framkom vid undersökningen var 
att samma pressverktyg vid produktion av skär vid både SlipaLätt och Maskin B. Genom att 
identifiera produkter som inte hade lika pressverktyg och där produktions begränsningar 
fanns kunde därefter fyra produktsorter identifieras där potential fanns att flytta över till 
SlipaLätt. Samtliga produktsorter bestod av dubbelsidiga skär. 
 
Dessa produktsorter har använts i denna studie: 
 

 TXXX  00001 (Produkt 1) 
 TXXX  00002 (Produkt 2) 
 TXXX  00003 (Produkt 3) 
 WXXX 00004 (Produkt 4) 
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Med hjälp av tekniker och beredare skapades provordrar för de produktsorter som ansågs 
vara mest lämpade att analysera. Fyra provordrar valdes ut med ca 100 skär i varje order. Ur 
dessa valdes 32 detaljer ut slumpvis för mätning enligt företagets standard för 
kontrollmätning av skär vid planslipningen. Anledningen till detta tillvägagångsätt är att 
säkerställa ett korrekt och tillförlitligt resultat. Samtliga ordrar togs fram som provordrar 
inom företaget. De mått som undersöktes var skärets tjocklek och bom-skärkantsmått.  
 
Utifrån dessa provordrar kunde mätdata insamlas för obearbetade produkter som levererats 
från ämnestillverkningen. Genom detta kunde tjockleken och bom-skärkantsmåttet fastställas 
på ämnen både före och efter att slipningsoperationen genomförts. De erhållna data som 
insamlades under mätningarna jämfördes sedan med befintlig produktionsdata för Maskin B.  
 
För att kunna säkerställa SlipaLätt-processens möjlighet att producera produkter inom 
företagets fastställda toleransgränser beslutades att mäta övre (Tö) respektive undre (Tu) 
toleransgräns för produkterna. Beslut togs även att mäta Cpk (processens duglighet 
korrigerat för läget).  Ingen hänsyn togs till Cp (process dugligheten) då detta mätvärde inte 
används löpande inom produktionen.  
 
Data för Cpk sammanställdes automatiskt i mätprogrammet Rektron SQC vartefter 
mätningarna av provordrarna fortlöpte. 
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4.3 Intervjuer 
Intervjuerna som genomfördes under arbetet var utformade för teknikerna och operatörerna 
på avdelningen.  Intervjuerna var både tillfälligt förekommande och planerade. Under 
intervjuerna dokumenterades informationen på papper som sedan sammanställdes i 
efterhand av författaren. Totala längden på intervjuerna som genomfördes valde författaren 
att begränsa till runt en halvtimme per person för att inte störa produktionen.  Det arbetssätt 
som valdes för intervjuerna med respondenterna följdes delvis Kvale. S sju steg i An 
introduction to qualitive research interviewing och går efter detta upplägg: 
 

1. Innehållsmässig formulering  
Innan intervjuerna påbörjades beskrivs undersökningens ämne och syfte 
 

2. Utformning 
Planering av undersökningens utformning genomförs med hänsyn till samtliga av de sju 
stegen innan intervjun genomförs 
 

3. Intervju  
Intervjun utförs enligt ett reflekterande förhållningssätt och efter situation 
 

4. Transkribering 
Intervjumaterialet förbereds för analys, vilket inkluderar omskrivning från tal till text 
 

5. Analys 
 
Med hänsyn till syftet med undersökningen och ämnet tas beslut om vilken analysmetod som 
är lämpligast att använda 
 

6. Kontroll 
Säkerheten säkerställs och giltigheten av resultatet som framkom från den genomförda 
intervjun 
 
Intervjuerna som genomfördes med operatörer och ansvarig tekniker vid planslipningen 
ledde fram till i ett förslag på underlag för produkter som ansågs vara lämpligt att börja 
arbetet med. Genom intervjuerna framkom konkreta begränsningar och svårigheter som 
fanns i SlipaLätt-processen som finns beskrivna i nulägesbeskrivningen. Genom att utföra 
sporadiska intervjuer med operatörerna vid planslipningen utvecklades en bättre insikt i hur 
arbetet vid planslipningen genomfördes. Resultatet av dessa intervjuer har till stor del legat 
till grund för den utförda undersökning av lämpliga produkter för att flytta över till SlipaLätt 
som är beskrivet i avsnitt 4.2. 
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4.4 Observationsstudie 
För att få en uppfattning om hur produktionen vid planslipningen observerades flödet och 
operationsgången. Studien genomfördes i form av en öppen, icke-deltagande observation 
(Christensen et al, 2012). Det finns en bristfällig dokumentation och processbeskrivningar för 
de olika maskinerna och operationerna på avdelningen. Därför fattades beslutet att även 
studera dessa. Som ett resultat från den genomförda observationsstudien dokumenterades 
även informationen kring operationsgången vid SlipaLätt-processen. Information som 
tidigare inte dokumenterats internt i företagets dokumenthanteringssystem. 
 
 Observationsstudien som genomfördes vid avdelningen och den information som framkom 
ligger till grund för utformandet av den aktuella nulägesbeskrivningen vid planslipningen. 
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4.5 Metod för provordermätningar 
 

Maskinutrustning 
Nedan presenteras den utrustning som användes vid mätning av potentiella produkter för 
överflyttning till SlipaLätt: 
 

 Slipmaskin av modell Maskin A 
 Digital mätklocka  
 Inmatningspedal för registering av mätvärde i Rektron 
 Dator med programmet Rektron SQC 

4.6 Utförande 
Först gjordes ett urval av vilka produktsorter som skulle undersökas. Fyra olika 
produktsorter av hårdmetallskär med varierande pulverblandningar kom att mätas. Innan 
undersökningen påbörjades genomfördes en inspektion så att all produktionsutrustning 
fanns tillgänglig för att kunna påbörja arbetet. Maskinutrustningen behövde bokas i förväg 
hos ansvarig tekniker för att på så sätt inte störa produktionen. Eventuell montering eller 
installation av nödvändig mätutrustning genomfördes innan mätning. De provordrar som 
skulle undersökas förberedes genom att de placerades i separata staplar på en vagn där 
orderhandlingen för respektive order fanns tillgänglig och synbar. Innan provmätning 
genomfördes en kontroll av att rätt programfil användes i Rektron för den aktuella order som 
skulle mätas. 
 
Ur ordern valdes sedan 32 skär slumpvis från paletten. Skärets ovansida markerades sedan 
med markeringspenna på de dubbelsidiga skären för att underlätta identifiering efter att 
slipningen genomförts. Mätning genomfördes på tre mätpunkter per sida. Totalt mättes sex 
stycken mätpunkter på skärets ovan och undersida. Mätningarna genomfördes både före och 
efter slipning. 
 
Följande mätrutiner användes under experimentet:   
 
Procedur för mätning av tjockleksmått: 
 

1. Nollställning av mätklocka mot underlag 
2. Placering av mätspets mot skärets skärkant 
3. Applicering av tryck på inmatningspedal för att registrera mätvärde i Rektron  

 
Procedur för mätning av bom-skärkantsmått:  
 

1. Nollställning av mätklocka på skärets högsta punkt 
2. Placering av mätspets vid skärets skäregg 
3. Applicering av tryck på inmatningspedal för att registrera mätvärde i Rektron  

 
Lämpligt slipprogram valdes med hänsyn till hur stor yta på skäret som behövde bearbetas. 
Närvarande operatör under mätningarna gav förslag på program som skulle vara lämpliga att 
användas för de olika ordrarna. Analys av de genomförda mätningarna genomfördes för att 
hitta samband optimal maskin för produktion. All statistik sammanställdes i programmet 
Rektron SQC. 
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4.7 Metodreflektion  
Vid mätningar som genomförs vid den faktiska produktionen är det att föredra att antalet 
mätpunkter är så stort som möjligt för att på så sätt lätt kunna identifiera variationer i det 
undersökta materialet. Vid mätning av produkter under förekommer hinder i form av att 
hänsyn måste tas till den faktiska produktionen som sker vid avdelningen, för att inte störa 
denna på något sätt. Ett större antal mätpunkter före och efter slipningsprocessen av de 
undersökta skären vore önskvärt men tidsaspekten för arbetet utgjorde en begränsning. Den 
insamlade data som ligger till grund för processduglighetsvärdet Cpk har låg relevans då 
endast övre- och undre tolerans har betydelse för om en produkt är godkänd eller inte och 
kan bearbetas vid SlipaLätt.  
 
En alternativ metod för mätdatainsamling kunde ha varit att använda sig av SlipaLätt 
processens mätsystem för att samla in och sammanställa data. Men installationstiden för 
detta system ansågs dock vara allt för tidskrävande. 
 
  





18 
 

5. Resultat 
Det övergripande resultat som framkommit efter att examensarbetet genomförts har aktuell 
anknytning till den nuvarande produktionen inom företaget. Resultatet är relevant och kan 
användas som underlag för framtida förbättrings och effektiviseringsåtgärder. 
 
Produkternas måttufall är beräknad och sammanställd genom statistiska mätdata. Vid 
undersökningen användes en provgrupp bestående av 32 slumpvis utvalda produkter. 
Enligt företagets interna kvalitetskontroll krävs att en process-duglighet uppnås där ett Cpk 
motsvarande minst 1,1 erhålls för att ordern ska anses vara godkänd. Företagets interna 
tolerans och styrgränser för produkterna är produktspecifika och varierar därför mellan 
enskilda produktsorter.   

5.1 Resultat från genomförda produktmätningar 
 

Produkt ett:  
Måttutfallen för produkt ett (Se bilaga 1) som erhållits under de genomförda mätningarna 
visar att svårigheter förekommer med att uppfylla de fastställda interna produktionskrav som 
företaget har från den interna ämnestillverkningen. Det grundar sig i att vid nuvarande 
produktionssituation ligger skärets bom-skärkantsmått vid oslipat skär på 0,275mm där 
maximal ÖTG för processen är 0,260mm. Efter att skäret genomgått slipningsoperationen där 
slipning av både över- och undersida på skäret genomförts under 30 sekunder erhålls ett övre 
toleransmått på 0,250mm för bom-skäreggsmåttet. Mätvärdet ligger därmed inom processens 
ÖTG som tidigare nämnts ligger på 0,260mm. Resultatet från de utförda mätningarna innebär 
dock att marginalerna för processen är väldigt små vilket på lång sikt kan resultera i att 
produktionen inte kan leverera produkter som är inom toleransgränserna. Det medför att 
produktion av denna specifika produkt ett inte är lämplig i dagsläget att flyttas över till 
SlipaLätt för företaget utifrån måtutfallet för produkt ett. 
 
Produkt två:  
Mätvärderna för produkt två (se bilaga 2) indikerar att tjockleksmåttet för oslipade skär 
ligger för högt vid nuvarande produktion. Anledningen till detta är då högsta registrerade 
mätvärdet befann sig på 6,455mm och ÖTG för produktens tjockleksmått är satt till 6,460. I 
motsats till produkt ett var bom-skärkantsmåttet godkänt vid oslipat skär. Efter att 
slipningsoperation genomförts på skären i 35 sekunder på vardera sida ligger samtliga mått 
vid det fastställda målvärdet för produkten. Utifrån dessa resultat är produkt två godkänd för 
överflyttning av produktion till SlipaLätt. 
 
Produkt tre:  
Mätresultatet för produkt tre för oslipat skär (se bilaga 3) visar att produkterna ligger inom 
de satta toleransgränserna för både tjockleks- och bom-skärkantsmåttet. Det högsta 
registerade värdet för tjockleksmåttet uppmäts till 6,420 där ÖTG maximalt får uppgå till 
6,460mm. Det innebär att skär från ämnestillverkningen med god marginal uppfyller de krav 
företaget har. Inga större variationer förekommer mellan mätvärderna för tjockleksmåttet. 
Viss varians mellan mätpunkterna förekommer däremot för bom-skäreggsmåttet för oslipat 
ämne. Efter att slipningsoperationen genomförts vid SlipaLätt under 15 sekunder på både 
över- och undersida är tjockleks- och bom-skäreggsmåttet nära nominelt målvärde.  
Med utgångspunkt från dessa mätvärden är produkt tre godkänd för överflyttning av 
produktion till SlipaLätt. 
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Produkt fyra:  
Mätresultatet som erhållits efter de genomförda mätningarna för oslipat skär på produkt fyra 
(se bilaga 4) visar att tjockleksmåttet för produkt fyra är godkänt. Detta då högsta mätvärdet 
för ordern ligger på 4,840 mm. ÖTG för den specifika ordern ligger vid 4,890 mm. Bom-
skärkantsmåttet för odern ligger för högt för att i nuläget vara godkänt.  
Högsta värdet registrerat på en produkt ligger vid 0,155mm där ÖTG ligger vid 0,140mm för 
oslipat skär. Därmed är produkten ej godkänd när leverans från ämnestillverkningen sker.  
Efter att slipning av skäret genomförts under 15 sekunder på över och undersida ligger skäret 
i tjockleksmåttet nära nominellt värde. Bom-skärkantsmåttet för slipat skär ligger inom de 
satta toleranserna med ett övre värde på 0,135 där ÖTG ligger vid 0,140mm.  
Med utgångspunkt från dessa mätvärden är produkt fyra godkänd för överflyttning av 
produktion till SlipaLätt. 
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5.2 Konceptförslag för produktomflyttning  
 

Förslag ett 
Förslag ett är det alternativ som har störst potential att lyckas vid en implementering från 
företaget. 
 
Förslag ett medför att produkt två och tre flyttas över helt till SlipaLätt. Detta till följd av att 
de sammanställda mätresultaten av både tjockleks och bom-skärkantsmåtten från Rektron 
SQC är godkända med hänseende ur både produktions- och kvalitetssynpunkt. Genom denna 
ändring kommer bearbetningstiden per order att minska markant jämfört med nuvarande 
produktionssätt av dessa produkter. 
 
Arbetssättet vid omflyttning till SlipaLätt kommer inte att skilja sig från hur operatörerna idag 
arbetar vid maskin B. Antalet arbetsmoment kommer däremot att minska i form av att 
operatören inte behöver byta bringare efter att en order bearbetats klart. I- och urladdnings 
momentet för operatören optimeras i och med att hela orden placeras direkt i maskin vilket 
minskar tidsåtgången ytterligare. 
 
En förutsättning för att denna ändring är att en ändringsbegäran skickas internt inom 
företaget till ansvarig produktägare för ett godkännande om produktomflyttning. 
 
Förslag två 
Förslag två innebär att produkt ett och fyra flyttas från maskin B till SlipaLätt. För att detta 
förslag ska kunna genomföras krävs dock en ombearbetning av produkternas pressverktyg då 
båda produkternas bom-skäreggsmått är för höga för att dessa ska kunna godkännas ur 
kvalitetssynpunkt av företaget. 
 
Investeringskostnad för förslag två:  
Produktion av ny stämpel och utstötare (Top&Bottom) – XXX kr  
Omgnistning av prägel – XXX kr  
Teknikerkostnad för ombearbetning av pressvertyg: 
Tidsåtgång: 1-2 dagar á XXX kr/h – XXX kr till XXX kr  
 
Total investeringskostnad: XXX kr – XXX kr per pressverktyg/artikel 
 
Alternativ investeringskostnad för förslag två:  
Istället för att tillverka en helt ny prägel för pressverktyget finns alternativet att producera en 
CAM-elektrod. Alternativet möjliggör längre provbearbetning av produkt ett och fyra i 
SlipaLätt. Produktionskostnaden för tillverkning av en CAM-elektrod motsvarar cirka hälften 
av kostnaden för ett nytt pressverktyg.  
 
 
 
 
 

 
Figur 9.1 Beskrivning av åtgärder för omflyttning till SlipaLätt  
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6. Slutsats och diskussion 
Nedan analyseras mätresultaten som framkommit av de genomförda mätningarna följt av 
arbetets bidrag och förslag till fortsatta arbeten. 

6.1 Analys av mätresultat  
 

Produktsorter med godkänt mätresultat: Produkt två och tre 
Vid de genomförda mätningarna framkom det att en produktomflyttning var möjlig av 
produkterna två och tre till SlipaLätt utan att ändringar på pressverktyget behövde 
genomföras. En möjlig förklaring till detta är att ämnena som levereras till planslipningen från 
den interna tillverkningen vid nuvarande produktion har tillräckligt snäva toleranser.  
 
Detta resulterar i att mängden material som behöver avverkas för att produkten ska anses 
vara godkänd är mindre än 0,1 mm. En orsak till att pressverktygen kan tillverka godkända 
ämnen är att förslitning inte förekommer i lika stor utsträckning som för produkt ett och fyra.   
 
En förklaring till varför pressverktygen för produkterna två och tre inte slits på samma sätt 
som för produkt ett och fyra är att pulversorten som används vid pressning av produkt två 
och tre leder till minskat slitage och korrosion. Geometrin på skären kan även vara en annan 
faktor som påverkar förslitningen då skär med en svårare geometri i form av större slipyta 
kan medföra problem då mer material måste avverkas vid slipningsoperationen och som 
därmed sliter mer på pressverktygen. 
 
Produktsorter inte godkända mätresultat: Produkt ett och fyra 
Vid mätningarna som genomfördes på produkt ett och fyra framkom att ämnen vid den 
nuvarande produktionen vid SlipaLätt var inte godkända för överflyttning med hänsyn till 
bom-skärkantsmått. En anledning till detta är att det förekommer bristfälliga pressverktyg 
vid den interna ämnestillverkningen. Det resulterar i att de ämnen som levereras till 
planslipningen inte blir godkända efter att slipningsoperationen genomförts. 
 
En förklaring till de bristfälliga pressverktygen är att de pulversorter som används för att 
tillverka ämnena för produkt ett och fyra kan bidra till stort slitage och korrosion på 
pressverktyget. Detta i form av att pulvret kan innehålla komponenter leder till snabbare 
förslitning av pressverktyget. Ett samband mellan pulversorten och skicket på pressverktyget 
uppstår därmed. Detta kan i sin tur påverka kvaliteten på slutprodukten vid planslipningen.  
 
Produktvolymen som tillverkas med ett och samma pressverktyg är en faktor som påverkar 
kvalitén. Med nuvarande serviceintervall kan förslitningsskador på verktyget förekomma 
redan innan service är aktuellt. Därmed är det aktuellt med översyn av serviceintervallen för 
att säkerställa kvaliteten på ämnena. Det genomförs lämpligast genom att öka service 
intervallerna.  
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6.2 Analys av konceptförslag 
 

Konceptförslag ett: 
Konceptförslag ett är utformad för att presentera möjligheten till en total produktomflyttning 
från Maskin B till SlipaLätt för produkterna två och tre. Genom att flytta över dessa produkter 
kommer ledtiden för ordrarna att minska samtidigt som kapacitet frigörs vid Maskin B för 
bearbetning av andra produkter. Detta på grund av att antalet arbetsmoment minskar med 
konceptförslag ett i förhållande till nuvarande produktion.  Genom detta frigörs tid för 
operatörerna att utföra andra arbetsuppgifter vid avdelningen utöver de som krävs för den 
aktuella ordern vid maskinen.  
 
Konceptförslaget leder till en lösning som kan implementeras omgående i den nuvarande 
produktionen vid planslipningen då ämnena två och tre är godkända för produktion. 

 
Fördelar:  

 Ingen ändring krävs på produktens nuvarande pressverktyg  
 Ingen investeringskostnad krävs för att genomföra förslag ett 
 Minskad bearbetningstid per order  
 Minskade ledtider 

 
Nackdelar:  

 Tidsåtgång för ändringsbegäran internt inom företaget 
 
Konceptförslag två: 
Genom att flytta över produkt ett och fyra till SlipaLätt skapas ett bättre flöde genom 
avdelningen för produkterna.  Tidsåtgången förkortas med anledning av de minskade 
ledtiderna vid SlipaLätt. Med konceptförslag två blir det möjligt att flytta produkt ett och fyra 
till SlipaLätt för att på så sätt minska bearbetningstiden för ordrarna samtidigt som det är hög 
kvalitet på produkterna. 
 
Fördelar:  

 Minskad bearbetnings tid per order 
 Minskade ledtider 

 
Nackdelar:  

 Hög kostnad för ombearbetning av befintliga pressverktyg för produkt ett och fyra 
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6.3 Förslag till fortsatt arbete 
Under arbetets gång har produkter identifierats utöver de som presenterats i denna rapport 
där potential till omflyttning av produkter till SlipaLätt finns. Produkterna identifierades 
under genomförande fasen där lämpliga produkter för SlipaLätt skulle undersökas. Dessa 
produkter hade till skillnad mot de fyra produktsorter som tidigare nämnts inte samma 
pressverktyg. Framtida arbete bör därför undersöka vilka ändringar som behövs genomföras 
för att en omflyttning av de produkter där varierande pressverktyg förekom (se figur 10.1).  
 
Vid de genomförda mätningarna har totalt 32 stycken mätpunkter använts. Om fortsatt arbete 
genomförs inom detta område skulle en rekommendation vara att använda fler mätpunkter, 
för att undersöka om större spridning förekommer inom processen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10.1  Produkter i SlipaLätt och Maskin B med varierande pressverktyg där endast 
geometri skiljer sig mellan maskinerna    
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6.4 Slutsats 
Utifrån mätresultaten för de fyra produkterna framkom produkter som var potentiella att 
omflyttas från konventionell planslipning till SlipaLätt. 
 
Genom att ändra befintliga pressverktyg för de två produkter som vid nuvarande produktion 
inte uppfyller de krav som ställs på skärets bom-skäreggsmått kan samtliga produkter 
överflyttas till SlipaLätt. Denna rekommendation följer konceptförslag två som presenteras i 
kapitel 9. De produkter där samtliga mått uppfyller de fastställda toleranser som finns i 
produktionen kan vid nuvarande produktion flyttas över utan att några ändringar behövs 
genomföras.  
 
Resultatet utifrån det test som genomförts påvisar att produkt 2 och produkt 3 har 
potentialen att flyttas från Maskin B till Maskin A. 
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 Figurer  
 
Figur 2.2 Företagets interna dokumenthanteringssystem 
 
Figur 3.1 http://www.kennametal.com/en/industry-solutions/general-engineering/high-
temp-alloys.html 
 
Figur 3.3 Sveriges mekanförb. Skärteknik : material, metoder, verktyg, maskiner och ekonomi. 
Stockholm, 1989, 4 uppl. Stockholm: ISBN 91-524-1033-1 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1 Mätvärden ur Rektron SQC för produkt 1 
 

Ämne  

Tjockleksmått  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bom-Skäreggsmått 
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Slipat ämne  
Tjockleksmått  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bom-Skäreggsmått 
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Bilaga 2 Mätvärden ur Rektron SQC för produkt 2  
 

Ämne  

Tjockleksmått 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bom-Skäreggsmått 
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Slipat ämne  

Tjockleksmått 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bom-Skäreggsmått 
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Bilaga 3 Mätvärden ur Rektron SQC för produkt 3 
 
Ämne 
Tjockleksmått  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bom-Skäreggsmått 
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Slipat ämne  
Tjockleksmått  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bom-Skäreggsmått 
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Bilaga 4 Mätvärden ur Rektron SQC för produkt 4 
 
Ämne 
Tjockleksmått  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bom-Skärkantsmått   
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Slipat ämne  

 Tjockleksmått  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bom-Skärkantsmått 
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