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Sammanfattning
Detta examensarbete har gjorts direkt mot båda författarnas inriktning inom
maskiningenjörsprogrammet. Inriktningen är produktionsutveckling och
examensarbetet har inneburit utveckling av ett paketeringssystem från grunden
baserat på ett enklare befintligt system. Det nuvarande systemet som finns på
Kvibilles mejeri har föråldrad utrustning och dålig kapacitet, vilket mejeriet ville
förbättra. Projektet har gett författarna möjlighet att testa och utvidga sina kunskaper
inom sitt utbildningsområde.
Det som utförts i projektet har inneburit mycket informationssökande, teorin bakom
innefattar bl.a. produktionssystem, arbetsplatsergonomi, modeller för
produktionsutveckling, direktiv, regler och utvärderingsmetoder samt givetvis data
om de maskiner och den utrustning som varit intressant för projektet. Det har
förutom informationssökning inneburit kontakt med en rad olika maskinleverantörer
för att få information och priser.
Metodiken som används bestämdes under projektets förstudie, metoden är utvecklad
av Bellgran & Säfsten (2005) och är en ren produktionsutvecklingsmetod. Metoden
har följts till de delar som varit intressanta och vissa delar såsom driftsättning har
förbisetts då resultatet av projektet inte realiserats. Metoden innebar bl.a. en studie av
nuvarande och liknande produktionssystem samt intervjuer med dess operatörer.
Projektets gång ledde till ett antal koncept för en helt ny paketeringslinje som inte har
många likheter med den nuvarande linjen och dess arbetssätt. Författarna är mycket
nöjda med det resulterande slutgiltiga konceptet och de fördelar konceptet innebär
som är av både teknisk och ekonomisk karaktär. Huvudresultaten inkluderar 50%
ökad kapacitet och minskade manuella tunga moment som lett till minskat behov av
operatörer.

Abstract
This thesis is in line with the two author’s orientation within the mechanical
engineering program. The orientation is production development and the project has
been to develop a new packaging line based on a simple existing one. The existing
system is located in a dairy plant and have old equipment and low capacity which the
plant want to improve. The project has given the authors opportunity to use and
widen their knowledge within their area of education.
The project includes a lot of research, the theory behind the project is amongst other
things; production systems, evaluation systems, work ergonomics, models for
production development, directives, rules and data for the machines and equipment
needed for the project. Contact has been made with several machine suppliers to find
information and to get prices.
The method used was decided during the projects background study, the method is
developed by Bellgran & Säften (2005) and is a method designed purely for
production development. Only applicable parts of the method has been used which
means that some parts where left out such as the part for deployment since the
project won’t be realized as of now. The method included a study of the current
system and similar production systems as well as interviews with the staff.
This project has led to a number of concepts for a new production system that works
very different compared to the old system. The authors are very pleased with the
resulting new final concept and the improvements it lead to which is technical and
economical. The main results is 50% improved capacity and reduced heavy manual
tasks which has resulted in less need of line operators.
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Introduktion

1. Introduktion
I detta kapitel beskrivs det varför studien har utförts, vilket problem författarna ämnar lösa samt
målsättningen för projektet. Introduktionen går även igenom projektets avgränsning och individuell
uppdelning mellan författarna.

1.1 Bakgrund
Anledningen till projektet är i grunden ett behov för gruppens examensarbete, vilket
önskades utföras inom området produktionsutveckling. Därför söktes företag med
för gruppen intressanta problem inom området. Kontakt skedde med Kvibille Mejeri
som enligt Kent Svensson har ett intresse av att effektivisera deras paketeringslinje
för cheddarost. Linjen har föråldrad utrustning med många manuella moment, vilket
är ett mycket bra utgångsläge för ett produktionsutvecklingsprojekt. Mejeriet har
behov av att förbättra linjen, men dåligt med idéer om hur de ska gå tillväga, så de
var mycket positiva när författarna tog på sig uppdraget att hitta en lösning.
Kvibille mejeri har funnits länge, det fyllde hundra år 2016 och producerar ost av hög
kvalitet på ett hantverkarmässigt vis. Mejeriet ligger strax norr om Halmstad och
producerar flera typer av cheddarost som projektet kommer arbeta med, de
producerar även ädelost.

1.2 Syfte och mål
En önskan från Kvibilles sida finns om att modernisera och effektivisera linjen och
detta har blivit utgångspunkten för syftet med projektet. Moderniseringen innebär att
nya maskiner och tillvägagångssätt skall införas och en del ombyggnation av linjen
kommer i så fall krävas. Modernisering och effektivisering går hand i hand då
effektiviseringen innebär att kapaciteten skall ökas, samtidigt som antalet operatörer
skall minskas. Detta tvingar till automation och mekanisering av större delar av linjen
eftersom den i dagsläget till största del fungerar manuellt.
Målsättningen med projektet är att kunna visa upp ett rimligt och konkret koncept
för hur en ny linje skulle kunna se ut med de resurser som finns ute på marknaden
idag. Förmodad kapacitetsökning och ett uppskattat kostnadsförslag skall
presenteras, samt en tidsplan över hur lång tid det kommer ta innan linjen har betalat
sig själv genom besparingar tack vare effektiviseringen. Som delmål finns även en
förhoppning om att se konceptet förverkligas.
1.2.1 Problemdefinition
Det direkta problemet är att nuvarande paketeringslinje är för långsam och omodern.
Detta får till följd att komponenter krånglar och att det krävs mycket manuellt arbete
för att utföra momenten på linjen, flera moment innebär dessutom tunga och
monotona arbetsuppgifter. För att lösa problemen krävs att flera manuella moment
förenklas eller mekaniseras och att maskiner tar över de tunga momenten. Det krävs
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att långsamma och dåligt fungerande lösningar förbättras eller byts ut mot snabbare
och mer driftsäkra alternativ.

1.3 Avgränsningar
Avgränsning kommer göras till själva förpackningslinjen, det som närmast ligger
utanför avgränsningen är lagret varifrån ostarna hämtas direkt till linjen och lastkajen
dit ostarna fraktas direkt efter linjen. Själva arbetet kommer innefatta att ta fram ett
koncept med ingående detaljerad information om komponenter, maskiner, layout
och kostnad. En funktionsbeskrivning av konceptet inklusive cykeltider och
arbetsplatsfördelning för operatör och en budget för linjen kommer också tas fram.
Det som ligger utanför konceptets avgränsning är detaljplanering av komponenters
elektriska och kommunikativa inkoppling samt mekanisk sammabyggnad, detta
innebär även sensorer för programmering av linjens funktioner. Driftsättning av
konceptet ligger således också utanför avgränsningen.

1.4 Individuella ansvarsområden
Projektet genomförs i en grupp om två studenter. Huvuduppgifter har skett
gemensamt, detta inkluderar merparten av förstudie, konceptframtagning,
layoutplanering, utvärdering, diskussion, rapportskrivning och reflektioner. Allt
arbete samt slutresultatet är uppnått med koncensus.
Det kommer ske en viss uppdelning av underuppgifter baserat på författarnas
expertisområden för att på ett tidseffektivt sätt kunna producera material av hög
kvalitet. Båda parter har kontinuerligt gett konstruktiv kritik på det producerade
materialet för att på så vis vara insatta i det gemensamma arbetet vilket även ökar
kvaliteten.
Konni kommer att fokusera mer på utvärdering, budget och studie av utrustning för
avsyning och inplastning, medan Sebastian kommer att fokusera mer på
ritningsarbete, metoddiskussion, metodteori och studie av utrustning för förpackning
och industrirobotar. Det kommer dock inte vara en tydlig uppdelning då författarna
anser att gemensamt arbete skapar det bästa resultatet.
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2. Teoretisk referensram
Detta stycke behandlar den teori som har varit nödvändig för projektets genomförande. Nödvändiga
termer och metodiker kommer att presenteras och förklaras, samt kommer kopplingar mellan
projektet och relevanta forskningsresultat att beskrivas.

2.1 Produktionsutveckling
Produktionssystem
Ett produktionssystem kan definieras som ett samarbete mellan maskiner, människor
och metoder som tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål. Det finns många olika
benämningar på produktionssystem och vilken som är rätt är svår att säga. Några av
dem är tillverkningssystem, monteringssystem och linje. Vilken benämning som skall
användas beror dels på typ av system, men också på storleken. Som projektets titel
lyder, har författarna valt att kalla det för en linje. Detta på grund av att systemet är
relativt litet och för att det är en del utav ett större system (Bellgran & Säfsten 2005).
Med produktion avses den process där skapandet av varor eller tjänster görs genom
att kombinera material, kapital och arbete. Kombinera detta med rätt metodik,
maskiner och operatörer så fås ett hållbart system avsett att producera varor på ett
systematiskt sätt. Detta är dock någorlunda ointressant om det inte samtidigt finns en
produktion av tjänster parallellt eftersom kopplingen mellan varor och tjänster är
konsumtion. För att sätta detta i perspektiv kan jämförelse med projektet göras. Då
är paketeringslinjen ett produktionssystem där ostar och kartonger är materialet.
Dessa omvandlas till en vara, inplastade pallar, som är färdiga för distribution. Det är
nu produktionen av tjänster kommer in i bilden eftersom ostarna behöver
distribueras ut till konsumenten. Då används produktion av tjänster vanligen inom
logistikområdet (Bellgran & Säfsten 2005).
Automation
Automation är ett begrepp som uttrycker produktionens förmåga att utföra
uppgiften utan manuell inverkan från människor. Automation uppnås genom att
elektroniska, mekaniska och datorbaserade system integreras och därmed reducerar
antalet moment som tidigare har behövts utföras manuellt. På så vis fås en
produktionslinje som vid en hög grad av automation kan klara av att utföra sin
uppgift utan att människor är med i processen. Att tillägga är att det alltid bör finnas
operatörer med arbetsuppgift att kontrollera linjen (Bellgran & Säfsten 2005).
De faktorer som vanligen styr valet av vilken automationsnivå som skall finnas i
produktionen är främst vilken typ av produkt det är och antalet som den skall
produceras i. Automatisering av en produktionslinje innebär i regel att linjen blir
effektivare och att kvaliteten blir jämnare, samt ofta högre (Bellgran & Säfsten 2005).
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Ergonomi
Med ergonomi syftar författarna på belastningsergonomi. Denna del av
ergonomiområdet avser framförallt stöd- och rörelseorganens påverkan av belastning
vid arbetet. Belastning kan dels uppträda i form av fysisk påfrestning, men den kan
även bestå av mental sådan. Medan den fysiska belastningen kräver en viss tidsperiod
för återhämtning, kan den mentala belastningen gå över direkt beroende på hur
omfattande den är. Det finns flera orsaker till de båda belastningsfallen (Rowan &
Wright 1994). För den fysiska belastningen är det vanligen tunga energikrävande
moment som skapar trötthet i muskulaturen. Detta går att förhindra om kroppen
tillåts ta pauser från det styrkekrävande momentet. Viktigt är att pauserna måste vara
tillräckligt långa och framförallt skall muskeln kunna vara helt avslappnad. Faktorer
som bidrar till mental belastning är, för att nämna några, långvarigt arbete som kräver
både mental koncentration och stor uppmärksamhet samt monotont arbete (Ericson
& Odenrick 1997).
För att kunna förebygga denna typ av ergonomiska belastningsskador kan man
använda sig av flera typer av verktyg och metodiker. Ett sätt är att genomföra en
arbetsanalys. Den kan se ut på olika sätt beroende på vilken metodik som väljs, men
viktigt är att tänka på följande 6 faktorer. Kan ett tillfredsställande svar ges på dessa,
är det en försäkran om att hänsyn har tagits till konstruktionsutformningen, sett från
ett människoperspektiv (Ericson & Odenrick 1997, Rowan & Wright 1994).









Vad- Vad krävs utrustningsmässigt? Detta innefattar allt från
instruktionsböcker till kontroller och sensorer
Var- Var i flödet? På en låg nivå kan detta syfta på vilka kontroller
eller maskiner som används och på en högre nivå syftas det på till
exempel vilken byggnad arbetet utförs i
När- Hur länge utförs uppgiften?
Hur- På vilket sätt utförs uppgiften, samt vad skall uppnås? Här är
det viktigt att analysera detta utifrån både mentala och fysiska
aspekter
Varför- Denna faktor visar varför en viss konstruktion, maskin,
eller arbetsuppgift är nödvändig
Vem- Visar på hur människor och maskiner samspelar, men också
hur människorna själva fungerar ihop i uppgiften

(Ericson & Odenrick 1997)

CE-märkning
Maskindirektivet ligger till grunden för om en maskin behöver CE-märkas. Denna
märkning är ett bevis på att maskinen har konstruerats på ett sätt som gör att
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användaren är säker när den använder maskinen och att maskinen inte tillför några
hälsofarliga risker.
Maskindirektivet, direktiv 2006/42/EG, är det europeiska maskindirektivet som
säkerställer att en maskin som tas i bruk uppfyller grundläggande hälso- och
säkerhetskrav. Direktivet finns för att företag och organisationer skall kunna
importera och exportera maskiner som mottagaren kan försäkra sig om är säkra att
använda direkt vid leverans (Europeiska unionens officiella tidning, Jun 2006).
Det finns olika sätt att gå tillväga för att uppnå märkningen. När två eller fler
maskiner ställs upp i en maskinlinje, bildas en ny maskin och det är då viktigt att
tillverkaren vet om detta. Tillverkaren står som ansvarig för att den nya maskinen
bland annat är uppmärkt med varningsskyltar, att instruktions- och underhållsböcker
finns tillgängliga minst tio år framöver och att hälso- och säkerhetskrav är uppfyllda.
För att man som tillverkare skall kunna avgöra detta krävs att rätt kompetens
innehas. Då tillverkaren står som ansvarig för maskinen är det viktigt och om rätt
kompetens ej finns, går det att köpa tjänsten att CE-märka linjen (Arbetsmiljöverket,
Jun 2015).

2.2 Maskin och robot
En maskin kan enligt AFS 2008:3 definieras som ”en sammansatt enhet som är utrustad
med eller avsedd att utrustas med ett drivsystem som inte utgörs av direkt drivkraft från människa
eller djur och som består av inbördes förbundna delar eller komponenter, varav minst en rörlig, som
är sammansatta för ett särskilt ändamål”. Med denna definition är det tydligt att det finns
en skillnad mellan robotar och maskiner eftersom robotar kan ha fler ändamål än ett.
Enligt Nationalencyklopedin (Feb 2017) är en robot en konstruktion som kan
programmeras för att utföra samma eller olika rörelser och uppgifter flera gånger. En
liknelse kan göras mellan robot och människa.
Det går även att karakterisera en robot av att den arbetar automatiskt utefter dess
förprogrammerade minne och även avancerade robotar kan med hjälp av
programmerad logik avgöra och därefter utföra egna kommandon. Det finns många
fördelar med att införa robotar i produktionen, enligt Hågeryd, Björklund & Lenner
(2005) är några av dessa:
-

”Jämnare flöde genom verkstaden
Högre utnyttjandegrad av maskinparken
Högre produktivitet
Bättre arbetsmiljö
Teknikhöjande för operatör
Kortare ställtider
Flexibilitet”
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En industrirobot kommer vara huvudkomponent i det slutgiltiga konceptvalet, därför
beskrivs nedan två alternativ som det lagts mycket tid på att utvärdera i förstudien.
IRB FlexPicker
Av ABB´s sorteringsrobotar är FlexPicker den mest avancerade. Den är tillverkad för
att kunna bli avspolad och tvättad efter användning, vilket gör att den är populär
inom livsmedelsindustrin eftersom det är enkelt att hålla den ren och fri från
bakterier.
Roboten finns i flera dimensionsutföranden (ABB Robotics, Dec 2013). Som
exempel finns roboten IRB340. Den är imponerande snabb med sina 150
plockningar per minut och den har även en felmarginal på enbart 0.1mm vid
upprepade cykler. Eftersom motorer och alla ”tunga” delar är placerade i robotens
bas, möjliggör detta för snabb hastighet. Anledningen till robotens noggrannhet är
för det första att armarna är gjorda i kolfiber. Detta gör att de är väldigt lätta,
samtidigt som de har goda möjligheter till att motstå mekanisk belastning och
deformation. För det andra så gör den trearmade så kallade deltakonstruktionen att
arbetsstycket inte kan röra sig när det är tänkt att stå stilla. Deltakonstruktionen gör
även att armarna motverkar varandra när roboten rör på sig. Detta gör att
arbetsstycket inte kan ta någon annan väg än den som är tänkt (Connolly 2007).
IRB 4600-40/2.55
Detta är en robot som till skillnad från FlexPicker´n ovan kan göra fler moment än
att endast flytta en artikel från punkt A till punkt B. IRB 4600 är en 6-axlig robot
som ligger i framkant av vad som är teknisk möjligt. Den är 25% snabbare än vad
som anses vara minimum inom industrin och den har högst acceleration i sin klass.
Roboten har en räckvidd på 2,55m och kan lyfta produkter som väger maximalt
40kg. Detta gör att den lämpar sig ytterst bra för att användas dels som en
sorteringsrobot, men även för förflyttning och paketering av produkter (ABB
Robotics, Feb 2016).

2.3 Metoder och verktyg
Nedan finns information om de metoder och verktyg som använts under projektets
gång.
Optimering
Livsmedelsindustrin är inte någon stor konsument av robotar jämfört med övriga
branscher. Enligt Bogue (2009) stod livsmedelsindustrin endast för 2-3 procent av
den totala marknaden för industrirobotar. Precis som övriga branscher med
massproducering är även livsmedelsindustrin en miljö med hög konkurrens, stor
efterfrågan och även många monotona uppgifter för anställda i produktionen. Detta
tvingar till att automation införs allt mer och mer för att kunna möta marknadens
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krav och även för att effektivisera produktionen parallellt med att minimera
kostnader. Ytterligare ett tecken för att graden av automation ökar är antalet artiklar
som har publicerats per år. Sedan 2009 har antalet publiceringar ökat markant
jämfört med tidigare (Vanderrost, Ragaert, Devlieghere & De Meulenaer 2014).
Optimering betyder att onödiga moment elimineras ur processen. Det kan ses ur
flera perspektiv. Dels kan det ses ur ett ekonomiskt perspektiv där det då betyder att
utgifter skall minimeras utan att det inköpta resultatet påverkas. Som exempel kan
ekonomisk optimering ske genom att mellanhänder tas bort för att på så vis spara in
pengar och samtidigt få tillgång till produkten. Optimering kan också ses ur ett
produktionsperspektiv där det då avser att minimera steg i processen som inte är
direkt värdeökande. Det kan vara allt från att ändra förpackningsstorlek till att en hel
linje byggs om för att minimera transportsträckor och arbetsmoment (Bellgran &
Säfsten 2005).
Feleffektsanalys
Failure Mode and Effects Analysis, vanligen kallad för feleffektsanalys, är ett enkelt och
högst användbart verktyg för att identifiera problem och felkällor i en produkt eller
process (Bellgran & Säfsten 2005). När en FMEA utförs på en process, sägs det vara
en Process-FMEA. Verktyget bygger på en systematisk analysering av processen med
avseende på funktion, felsätt, felorsaker samt felkonsekvenser.
Vid genomförandet av en FMEA ställs möjliga felkällor, på systemnivå, mot dess
konsekvenser om de skulle inträffa och det tas även fram åtgärder för att förhindra
att felen uppstår från första början. Går det inte att helt eliminera ett fel, skall en
åtgärd för att i alla fall reducera felkonsekvensen tas fram (Bergman & Klefsjö 2012).
För att en FMEA skall bli lyckad är det viktigt att rätt förutsättningar finns. Att tänka
på innan analysen genomförs är bland annat att den ska startas tidigt för att så stor
förändringspotential som möjligt skall finnas, planera och avsätta resurser som till
exempel en speciell grupp avsedd för just analysprojektet, titta på systemet i sin
helhet för att inte undgå viktiga moment och genomföra samt presentera resultat
innan beslutsåtgärder tas (Bellgran & Säfsten 2005).
En FMEA har ett brett användningsområde. Redan under planering- och
definitionsfasen kan det vara bra att genomföra en grov och kvalitativ analys för att
undersöka exempelvis om marknadens krav på tillförlitlighet kan uppfyllas. Även
under nästkommande faser, så som konstruktions- och utvecklingsfaserna är det
mycket användbart att genomföra analysen. En väl genomförd analys bidrar med ett
stabilt och tillförlitligt underlag för hur en produkt eller process bör konstrueras. I
detta fall kallas analysen för en Konstruktions-FMEA. Som kan tolkas av denna
beskrivning är att en FMEA kan appliceras på i stor sett alla etapper under
framtagning och utvärdering av en produkt eller process. Analysen namnges med det
område den berör (exempelvis Process-FMEA) för att tydliggöra dess syfte.
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Slutresultatet av en FMEA redovisas på en blankett. Resultatblanketten kan se något
annorlunda ut beroende på analysens område och syfte. På blanketten finns ofta en
numerisk utvärdering, kallad RPN (Risk Priority Number). Kort sagt är RPN
produkten av tre faktorer som tillsammans bildar ett mått av allvarlighetsgraden på
felmöjligheten. Faktorerna är felsannolikhet (F), upptäcktsannolikhet (U) och
allvarlighetsgrad (A) (Bergman & Klefsjö 2012).
Rapid plant assessment
Ett viktigt verktyg för att, vid besök hos ett företag, snabbt kunna bedöma deras
produktion, samt nivå av lean är Rapid Plant Assessment, även kallat RPA (Bellgran
& Säfsten 2005). Verktyget bygger på att ett team sätts ihop på högst fem personer,
varav en är ledare och alla har sina specifika uppgifter. Teamet gör en rundvandring
på företaget och utvärderar dess förmåga att utnyttja tillgängliga resurser på bästa
sätt. Detta görs genom visuell kontroll där fokus läggs på att analysera flöden,
transportvägar, tavlor för uppföljning och tillbud etc. Teamet genomför också
intervjuer med personal, dels på golvet, men även personal från företagets ledning.
Viktigt är att teamet inte tar några anteckningar då detta tar uppmärksamhet från
omgivningen. Direkt efter rundvandringen är avklarad samlas teamet och utbyter
åsikter och observationer. En mall för RPA (bilaga 1) bestående av två dokument
fylls i vid återsamlingen varav det försa innehåller elva utvärderingsfrågor och det
andra tjugo ja/nej frågor (Goodson 2002).
När dokumentationen är gjord, fås en inblick i hur väl företaget arbetar mot lean
production och även förslag på vilka områden som kan förbättras. Ur
utvärderingsdokumentet (bilaga 1 Sid. 3) fås en poängsumma på maximalt 121
poäng. Summan kan jämföras mot andra företag och kategorierna är utformade så att
endast ett företag i världen kan få 121 poäng (Goodson 2002).
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3. Metodbeskrivning
Projektet kommer följa en utförlig metod för produktionsutveckling från boken
”Produktionsutveckling – Utveckling och drift av produktionssystem” (Bellgran & Säfsten 2005).
Metoden som är uppdelad i 5 huvudsteg och 11 faser finns beskriven i sin helhet i bilaga 2.
Huvudmetod

LEDNING OCH STYRNING
FÖRBERED
INVESTERINGSÄSKANDET

PLANERA OCH FÖRBEREDA
GENOMFÖRANDET

PLAN FÖR
GENOMFÖRANDE

FÖRBEREDANDE UTFORMNING
BAKGRUNDSSTUDIE

FÖRSTUDIE

KRAVSPECIFIKATION

SPECIFICERANDE UTFORMNING
UTFORMNING AV KONCEPTUELLA
PRODUKTIONSSYSTEM

UTVÄRDERING AV KONCEPTUELLA
PRODUKTIONSSYSTEM

DETALJERAD UTFORMNING AV VALT
PRODUKTIONSSYSTEM

SYSTEMLÖSNING

REALISERING OCH PLANERING
BYGGA
PRODUKTIONSSYSTEM

PLANERA DRIFTSÄTTNING

FYSISKT
PRODUKTIONSSYSTEM

DRIFTSÄTTNING
GENOMFÖR DRIFTSÄTTNING

UTVÄRDERA RESULTAT

PRODUKTIONSSYSTEM
I DRIFT

Bild 3.1 Modell av metod för produktionsutveckling inspirerad av Bellgran och Säfsten (2005)

I projektet kommer fem av dessa elva faser följas då genomstrukna faser av modellen
ovan i bild 3.1 beskriver investeringsäskande, byggande, driftsättning och utvärdering
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av färdigt produktionssystem, vilka ligger utanför projektets avgränsning. De första
två faserna Bakgrundstudie och förstudie resulterar i en plan för genomförande samt
kravspecifikation för produktionssystemet. De tre efterföljande faserna resulterar i ett
utvärderat detaljutformat produktionssystem. De fyra sista överstrukna faserna som
handlar om driftsättning är utanför avgränsningen. Nedan kommer använda metoder
och verktyg för hela utförandet beskrivas mer detaljerat.

3.1 Kvantitativa metoder
Forskning för att säkerställa att projektet bygger på modern fakta och teknik har skett
genom så kallad triangulering (Jonsen & Jehn 2009). De tre punkterna i
trianguleringen har varit artikelsökning och kritisk granskning av dess resultat, teori i
form av kurslitteratur från utbildningen samt genom att ledande företag inom
branschen har blivit kontaktade och i vissa fall besökta. Artikelsökningen har byggt
på kvantitativa sökningar då det intressanta har varit att skaffa mycket information.
Informationen har sedan kunnat ställas mot vartannat för att kunna dra slutsatser och
säkerställa att påståenden och information är sanna. Även kontakt med företag har
genomförts på ett kvantitativt sätt för att även här kunna jämföra och sammanfatta
egna, objektiva, resultat som är relevanta specifikt för projektet. Vid studiebesök hos
företag har fokus legat på kvalitet på grund av att det inte finns tid för att genomföra
ett stort antal besök. Studiebesök har varit en viktig del i projektet då det har hjälpt
till att säkerställa att den kunskap som har införskaffats, med hjälp av bland annat
artiklar, är korrekt och även hjälpt till att visa på att de metoder som används är
lämpliga för projektet.

3.2 Verktyg och övriga metoder
Planering
I planeringsfasen gjordes ett gantt-schema (bilaga 3) över alla kommande aktiviteter
som är baserade på ovan nämnda huvudmetod. Planeringen är en viktig del för att
resten av projektet skall fungera (Mohanty 1988) och i stora drag innefattar
planeringen följande steg:
-

Förstudie
Analys av nuvarande produktionssystem
Framtagning av systemlösningar
Utvärdering och sållning av framtagna produktionslösningar
Förbättringsarbete av valt förslag
Slutförande av valt förslag
Utvärdering av framtaget produktionssystem
Tid för dokumentation och rapportskrivning
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Förstudie
I förstudien gjordes främst litteratursökningar, detta går att läsa mer om under
tidigare rubrik (2 Teoretisk referensram) där relevant litteratur och forskning
studerades. I förstudien ingick även analys av nuvarande produktionssystem vilket
gjordes både under drift och under driftstopp. Under analysen gjordes tidsstudier,
intervjuer med operatörer och förman (bilaga 4) samt anteckningar av maskin- och
utrustningsdata. Under analysen gjordes även en RPA av anläggningen (bilaga 1) och
en FMEA av nuvarande produktionssystem (bilaga 5).
Identifiering av produktionsfaktorer har gjorts för att se vilka faktorer som går att
påverka. Produktionsprocesserna identifierades och kartlades både i och utanför
avgränsningen för att kunna spåra egenskaper som påverkar projektet men är utanför
avgränsningen.
Studiebesök och analys av andra produktionssystem har gett mycket bra information
och vägledning av både analysen av nuvarande produktionssystem samt
framtagningen av det nya produktionssystemet.
Maskinstudie
En stor del av projektet har varit att leta upp och jämföra olika typer av maskiner och
utrustning för att ersätta de tunga och manuella moment som finns på linjen idag,
samt att ersätta den föråldrade utrustningen som man arbetar med i dagsläget.
Arbetet gick till genom sökning i kataloger och på internet följt av telefonsamtal och
mejlkontakt med leverantörer av olika typer av utrustning. Det som fokuserats på var
utrustning för feldetektering, kartonghantering, osthantering och inplastning med
sträckfilm. Många olika typer av maskiner analyserades då det inte räckte med att de
löste sin uppgift, utan de behövde även fungera ihop med övriga maskiner i någon
sorts flöde.
All utrustning analyserades med avseende på väsentliga egenskaper för projektet
såsom storlek, pris, kapacitet, kvalitét och tillgänglighet. De två viktigaste var storlek
och pris då platsen för den nya linjen är begränsad och kostnaden för linjen måste
vara försvarbar. De maskiner som valdes att användas finns listade under resultat
Analys av nuvarande produktionssystem
En detaljerad analys av nuvarande paketeringslinje finns som bilaga 6, med stöd av
RPA (bilaga 1) och FMEA (bilaga 5), den detaljerade analysen har varit
grundläggande i framtagandet av den nya lösningen. Nedan följer en kort
sammanfattning av nuvarande linje.
Nuvarande linje behandlar ostar av två storlekar i ett flertal varianter, de är 2,7kg och
4,5kg med cylindrisk form. Ostarna är vaxade och därmed skyddade vilket betyder att
de hanteras som förpackat livsmedel. Nedan i bild 3.2 finns ett flödesschema över
nuvarande linje.
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Operatör

Kartongvikning

Paketering i
kartong

Etikett på
undersida

Vägning av
kartong

Etikettering av
kartong

Operatör
Etikett på
ovansida

Lastning på pall

Vägning av
individuell ost

Operatör
Pall till butiker

Operatör
Pall till
Pålastning
på
huvudlage
paketeringslinje
r

Manuell
pålastning
huvudlagerpall

Pall till
huvudlager

Flöde 2
Flöde 1

Inkommande
pall fr.
långtidslager

Bild 3.2. Flödesschema över nuvarande paketeringslinje- Krantz & Lindström (2017)

Beskrivning av linjens funktion.
Ostarna körs in från långtidslagret till linjen på pall av en operatör, och det är under
den transporten som vårt avgränsade område börjar. Osten flyttas sedan från pallen
helt manuellt av operatörer som även avsynar den efter fel under förflyttningen.
Osten flyttas till ett av två möjliga flöden.
Flöde 1:
Som man ser i flödesschemat ovan så innebär flöde 1 att osten som lyfts bort från
LL-pallen (långtidslagerpall) läggs direkt på en HL-pall (huvudlagerpall) av operatör.
Fulla pallar körs bort och plastas in inför transport från mejeriet vilket då hamnar
utanför avgränsningen.
Flöde 2:
Som flödesschemat i bild 3.2 ovan visar så börjar flödet med manuell pålastning på
transportör följt av automatiserad invägning och etikettering ovanpå och under
osten. Nästa steg innefattar manuell uppvikning av kartong och manuell iläggning av
ost i kartongen som sedan försluts och förs ut på linjen manuellt. Kartongen flyttas
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sedan med transportör till vägning och etikettering för att manuellt lastas på en pall.
Pallen körs bort och plastas in av operatör inför transport från mejeriet vilket då är
utanför avgränsningen.
Ekonomisk analys
Valet av systemlösning började med en jämförelse av nuvarande linjes och en ny
linjes driftkostnad. Kostnaderna baserats på operatörskostnader (tabell 3.1) då alla
uppgifter för den nya linjen inte finns t.ex. så inkluderas drift och servicekostnader i
linjens inköpspris. Den besparing man kan se är vad som kan användas som budget i
form av avbetalning med lämplig pay-off tid för den nya linjen (Lantz, Isaksson &
Löfsten 2014). Besparingar i form av färre driftstopp och ökad kapacitet kan ses som
säkerhetsmarginal. Man räknar med att en operatör kostar 500000 per år enligt
bolagsverket.
Tabell 3.1 - Operatörskostnad efter antal och antal år

Antal operatörer Kostnad per år
1
500000
2
1000000
3
1500000
Ett mål är att få ner antalet operatörer till en från dagens tre, detta medför en
besparing på
1 000 000kr per år. Beroende på hur lång pay-off tid mejeriet tycker är rimligt så kan
man få fram högsta tillåtna kostnad för en ny linje enligt tabell 3.2 nedan.
Tabell 3.2 - Pay-off tid efter antal år och tillåten högsta kostnad

Pay-off tid (år)
1
2
3
4
5
6

Tillåten kostnad (kr)
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000

Den nya linjen är en stor investering för mejeriets framtida kapacitet och utveckling,
därför tillåts en total pay-off tid på 6 år vilket skulle ge en kostnad på högst
6 000 000kr.
Visualisering
Vid framtagning av 3D-visualisering av paketeringslinjen användes Catia V5 R20.
Arbetsbänkarna i Catia som användes var följande:


Infrastructure
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-



Mechanical Design
-



Part Design
Assembly Design

Digital Mockup
-



Photo Studio

DMU Fitting

Ergonomics Design & Analysis
-

Human Builder

3.3 Framtagning av koncept
För att få fram ett koncept som uppfyllde alla krav och som klarar ovan nämnda
budget analyserades samtliga moment som den nya linjen behövde utföra med
avseende på relevant förändringsinverkan. Analysen tog hänsyn till momentets
cykeltid och kapacitet samt om momentet behövde finnas med i samtliga
konceptalternativ. Därefter sorterades de moment med liten inverkan ut och de med
stor inverkan gick vidare till fortsatt utvärdering, detta för att slippa utvärdera
moment som inte inverkade eller som ändå skulle användas.
De moment som hade stor inverkan matchades med lämpliga lösningar som tagits
fram under förstudien. Alla möjliga lösningar togs med utan undantag för att inte få
med personliga åsikter till utvärderingen. Därefter jämfördes de olika lösningarna
med krav och önskemål för att se om någon lösning direkt kunde uteslutas.
Nästa steg i konceptframtagningen var att kontrollera hur kombinerade moment
inverkade på linjen, detta då vissa tekniska lösningar kan användas till mer än ett
moment. Ifall det inträffar så kommer cykeltiderna för kombinationen adderas och
hela linjen får vänta på den extra cykeltiden. Kombinerade moment är endast ett
problem om den totala cykeltiden för de kombinerade momenten är högre än den
normalt högsta cykeltiden för något annat moment. I alla andra fall är det en fördel
då man utnyttjar den kombinerade lösningen mer effektivt.
Därefter valdes de lösningar med lägst cykeltid, eller enklast och billigast lösning ifall
cykeltiden inte påverkade till respektive moment. Hänsyn togs till att minimera
antalet och storleken på valda lösningar och maskiner, då platsen för linjen är
begränsad.
Det sista steget i konceptframtagningen var att göra en effektiv layout av valda
maskiner och lösningar. Här gjordes en lista på ordningen av utrustningen för de
olika flödena. Samtliga delar och moment ritades upp på en skalenlig ritning över
lokalen både digitalt och på papper (urval av ritningar se bilagor 7, 8 & 9). Flertalet
layoutförslag togs fram med hjälp av brainstorming (Tonnquist 2016). Layouten
behövde ta hänsyn till både operatörers bekvämlighet, avstånd mellan olika moment i
lokalen och underhåll av maskiner.
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Efter att layoutförslagen var klara utvärderades de med avseende på funktion och
storleksutnyttjande. Man gick även tillbaka till utvärderingen av tekniska lösningar för
de olika momenten för att säkerställa att rätt lösningar valts, detta medförde ingen
ändring. En utvärderingslista gjordes för att jämföra alla layoutförslag med kravlistan
(se resultat), vilket ledde till att ett av förslagen tydligt var att föredra. För ytterligare
säkerställning av att detta förslag var optimalt, gjordes en FMEA (bilaga 10).
FMEA’n visade att valda lösningar inte medförde några kritiska moment och därmed
fastslogs layoutförslaget.
Kartong
Enligt förundersökningen och kravlistan har nuvarande kartong utrymme till
förbättring gällande just utrymmet i kartongen. Undersökningen visar att de packade
kartongerna innehåller mycket outnyttjat utrymme, detta är slöseri och har
analyserats närmare för att utreda om förbättring är möjlig.
Som man kan se i bilaga 6, så kommer det alltid finnas oanvänt utrymme när man
packar cylindriska ostar i rektangulära eller kvadratiska kartonger, men i det här fallet
är det till synes mycket utrymme även mellan ostarna och mellan ostar och
kartongens sidor.
Mejeriet vill inte ändra antalet ostar i varje kartong med mer än en ost, de vill att
kartongerna ska ha mått så att de kan lastas stabilt på en EUR-pall (TYA, Apr 2011)
utan platsspill och kartongen måste givetvis kunna fungera med den nya konceptuella
paketeringslinjen.
Med ovanstående krav utfördes beräkningar och jämförelser mellan olika
kartongtyper. Modeller av ostar och kartonger gjordes för jämförelse och
paketeringsmöjligheter. Återförsäljare och tillverkare för kartonger och
kartongvikningsmaskiner har kontaktats för diskussion och priser för de
kartongalternativ som funnits. En ny kartongtyp hittades som redovisas nedan under
resultat.
Avstämning mot mejeriet
Avstämningar mot mejeriet har skett kontinuerligt under projektets gång. De har
skett dels genom besök och dels genom telefonsamtal. Kravlistan som togs fram vid
projektets början har också varit en typ av avstämning eftersom den togs fram
tillsammans med författarnas handledare på mejeriet.
Under telefonsamtalen har relativt ytliga avstämningar gjorts och frågetecken har
klarats ut. Lösningar på mer ingående frågor och lösningar på konstruktionsproblem
har tagits fram vid de besök som har gjorts på mejeriet.
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4. Resultat
Det här kapitlet kommer gå igenom uppnådda resultat genom en beskrivning av delresultaten och de
utvärderingar som gjorts under arbetets gång. Man kommer kunna följa konceptutvärderingen fram
till ett färdigt koncept och dess egenskaper. Det resulterande konceptets egenskaper har sedan
analyserats med avseende på flöden, kostnadskalkylering, arbetsplatsfördelning och direktiv för CEmärkning.

4.1 Framtagning av koncept
4.1.1 Beskrivning av utvalda tekniska lösningar
I förstudien ingick som en vital del, sökning av olika tekniska lösningar i form av
maskiner och metoder som kan ersätta tunga manuella moment samt effektivisera
långsamma eller i dagsläget problemfyllda moment. Hänsyn har även tagits till den
utförda RPA’n och FMEA’n.
Följande tillämpningsbara tekniska lösningar togs fram under förstudien
-

Mekanisk utputtare
Egen konstruktion som flyttar ostar från LL-pall till linjen. Integreras helt i
linjen och kräver ingen operatör, se bilaga 11 för utförligare information.
Kamerabaserad visuell kontroll
Ett system som ersätter operatörernas visuella kontroll med hjälp av en
kamerabaserad maskin
Linjärmaskin
Enkel konstruktion som utför linjära rörelser för förflyttning av ost mellan
öppna ytor
IRB
Fleraxlig industrirobot som kan utföra flera moment såsom förflyttning,
paketering, kartongilastning, märkning, kartonghantering m.fl.
Kartongresare
En maskin som viker upp kartonger från ett magasin med platta kartonger
Kartongförslutare
En maskin som försluter öppningen på kartonger. Är ofta placerad efter en
kartongresare
Wrap-around
En maskin som både reser och försluter kartonger från ett magasin med
platta kartonger samt fyller dem med produkter i ett enda moment

4.1.2 Grundutvärdering
För att förenkla beskrivningen av konceptframtagningsmetoden har alla delmoment
delats upp i kategorier beroende på relevant förändringsinverkan på linjen. Detta gör
att moment som finns i flera eller alla koncept men inte riskerar att bli taktande eller
påverkas av koncepttyp kan uteslutas från utvärderingen. Tabell 4.1 nedan visar hur
de olika delmomenten påverkar utvärderingen.
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Tabell 4.1 - Relevans av linjens delmoment med avseende på konceptutvärdering

Delmoment
Förflyttning av ost från LL-pall till linje
Avsyning
Förflyttning av ost från LL-pall till HL-pall
Vägning av ost
Märkning av ost (topp och botten)
Frammatning av kartong
Placering av ost i kartong
Stängning och förslutning av kartong
Vägning av kartong
Märkning av kartong
Transport av kartong från linje till HL-pall
Inplastning av samtliga pallar

Påverkan
Stor
Stor
Stor
Liten
Liten
Stor
Stor
Stor
Liten
Liten
Stor
Liten

Som tabellen visar har fem av tolv moment liten inverkan och behöver inte tas med i
utvärderingen. Om man utgår från de moment som har stor påverkan på koncepten
och använder dem till utvärderingen så kan valet av slutgiltigt koncept brytas ner till
vilken typ av teknik som enligt förstudien kan användas för att utföra respektive
moment, detta har tydliggjorts i tabell 4.2 som beskriver möjliga tekniker för
respektive utvärderingsmoment.
Tabell 4.2 - Tekniker för delmoment i linjen

Delmoment
Förflyttning av ost från LL-pall till linje
Avsyning
Förflyttning av ost, LL-pall till HL-pall
Frammatning av kartong
Placering av ost i kartong
Stängning och förslutning av kartong
Transport av kartong från linje till pall

Möjliga lösningar
IRB, Mekanisk utputtare, Manuellt
Kamerabaserad visuell kontroll, Manuellt
IRB, Linjärmaskin, Manuellt
Wrap-around, Kartongresare, Manuellt
Wrap-around, IRB, Linjärmaskin, Manuellt
Wrap-around, Kartongförslutare, Manuellt
IRB, Manuellt

4.1.3 Sållning av tekniska lösningar
De möjliga tekniska lösningarna har jämförts med kravlista för nya linjen (bilaga 12)
vilket resulterar i att manuellt arbete utesluts på grund av att målet är att få ner antalet
operatörer från tre till en. Operatören kommer sköta palltransport till och från linjen
samt att serva utrustningen med förbrukningsvaror, därför finns inte utrymme för
operatörer vid linjens huvudmoment. En annan orsak till att endast behålla en
operatör är givetvis för att mekanisera tunga och monotona arbetsmoment.
Enligt kravlistan finns ett önskemål från operatörerna att automatisera och integrera
inplastningen av pallar med linjen, detta innebär att man utnyttjar lokalens utrymme
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bättre. De moment man eliminerar är transportväg på 40 meter, viss trafik över
lokalens genomfartsled, manuellt moment där plast dras ut och fästes på pall och
dålig arbetsmiljö. Inplastaren används även till inplastning av ädelost, detta är utanför
avgränsningen men då det även bidrar med effektivisering av deras process så ses det
som en fördel.
4.1.4 Kombinerade moment
Vissa av de tekniska lösningar som återstår för de relevanta momenten kan enskilt
utföra flera moment, vilket innebär att om en sådan lösning används sparar man in
på antalet maskiner vilket kan leda till effektivare användning av resurser. Det kan
även leda till att en maskin blir överutnyttjad med resulterande högre total cykeltid,
därför har en jämförelse gjorts av de sex momenten och respektive resterande
tekniska lösningar med deras kapacitet i tabell 4.3 nedan.
Tabell 4.3 - Delmoment med möjliga lösningar och dess cykeltider

Delmoment

Möjliga lösningar

M1. Flytta ost från LL-pall till linje
M1. Flytta ost från LL-pall till linje
M2. Avsyning
M3. FLytta ost från LL-pall till HL-pall
M4. Frammatning (vikning) av kartong
M4. Frammatning (vikning) av kartong
M5. Placering av ost i kartong
M5. Placering av ost i kartong
M6. Stängning och förslutning av kartong
M6. Stängning och förslutning av kartong
M7. Kartong från linje till HL-pall

IRB
Linjär utputtare
Kamerabaserat
IRB
Wrap-around
Kartongresare
Wrap-around
IRB
Wrap-around
Kartongförslutare
IRB

Tid
(ost/min)
14
84
20

42
48
40
Ingår i vikning
40
Ingår i vikning
40
40

Linjen kommer att användas till två olika flöden, dessa kommer aldrig att köras
samtidigt vilket medför att flödena med fördel kan använda samma utrustning utan
att påverka varandra.
En kort beskrivning av flödena ser ut så här:
Flöde 1 innebär M1 – M3 där ost flyttas från LL-pall till linje för avsyning och därefter
flyttas från linje till HL-pall.
Flöde 2 innebär M1, M3-M7 där ost flyttas från HL-pall till linje för avsyning och
övriga moment för att sedan packas i kartong som läggs på pall.
Enligt tabellen ovan finns det en möjlighet till att en lösning gör kombinerade
moment, det gäller IRB’n som kan utföra fyra av momenten. Men som beskrivs
nedan kan den endast utföra två moment i flöde 1 och tre moment i flöde 2. Om en

18

Resultat

IRB väljs att utföra flera moment i samma flöde så kommer cykeltiderna att adderas i
den fortsatta utvärderingen.
4.1.5 Utvärdering av flöden
De två flödena utvärderas separat med avsikten att optimera dem för lägsta möjliga
totala cykeltid, det innebär att det långsammaste momentet blir taktande för hela
flödet. Vissa moment har endast en teknisk lösning, om ett sådant moment blir
taktande så kan övriga moment bestämmas med avseende på andra grunder än
hastighet, t.ex. pris eller behov av golvyta.
Flöde 1:
Det första flödet har en enkel utvärderingsprocess då endast ett av de tre momenten
har några alternativ, och där är utputtaren 83% snabbare än IRB. Dessutom kommer
IRB vara den enda lösningen för flera senare moment, så det är positivt och mer
effektivt att välja andra lösningar om möjligt. Därför valdes en linjär utputtare (Bilaga
11) som lösning till moment 1. Moment 2-3 har endast en lösning, vilket medför att
flöde 1 får följande utseende:
M1. Linjär utputtare
M2. Kamerabaserad visuell kontroll
M3. IRB
Flöde 2:
Det andra flödet är mer komplext, men med hjälp av den färdiga lösningen för flöde 1
har två moment redan fått bestämda lösningar, och moment 7 har enbart en lösning,
därför behöver endast moment 4-6 utvärderas nu.
Som man ser i tabell 4.3 ovan så handlar moment 4-6 om hur kartonger tas fram och
hur ost paketeras i dem. De två alternativen består av dels en wrap-around maskin
som utför alla tre momenten i ett enda steg och dels en kartongresare som låter
befintlig IRB fylla kartongerna med ostar för att till sist använda en kartongförslutare
för att försluta kartongerna. Nedan följer en kort beskrivning av de båda alternativen.
Kartongresare: Reser kartongen i ett tvärgående flöde varpå kartongen hamnar i linjens
raka flöde och fylls med ostar av befintlig IRB. Kartongen går sedan igenom en
andra maskin som försluter locket.
Wrap-around: Är monterad i linjens raka flöde och får ostarna inmatade direkt från
linjen ovanpå en platt kartong som sedan viks upp runt ostarna och får locket
förseglat i ett enda moment.
För att ta det bästa beslutet så analyserades huvudegenskaperna av alternativen.
-

Golvyta
Gällande golvytan så tar kartongresaren inklusive kartongförslutare upp minst plats,
dessutom är de uppdelade på två maskiner vilket kan vara en fördel på liten golvyta.
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-

Kapacitet
Kapaciteten är bättre för wrap-around maskinen med 17%, men kartongresaren är inte
taktande, så det spelar ingen roll i vårt fall.

-

Kostnad
Priset för de olika lösningar är den största skillnaden då wrap-around maskinen kostar
2 500 000kr medan kartongresare och kartongförslutare kostar 550 000kr.
Prisskillnaden är den egenskap som påverkar mest i valet.

-

Komplexitet
Komplexiteten skiljer även den en hel del, då wrap-around maskinen är gjord för arbete i
tre-skift med hög kapacitet, så blir den mer komplex än en simpel kartongresare och
kartongförslutare med separat ilastning.

Valet grundar sig i att mejeriet inte har behov av någon särskilt hög kapacitet, de
arbetar som mest ett skift per dag vilket gör kartongresaren ett mer attraktivt
alternativ. Det finns inte tillräckligt stor anledning att betala fem gånger mer för en
maskin anpassad för massproduktion när behovet inte finns för kunden. Därför
kommer flöde 2 se ut enligt nedan:
M1. Linjär utputtare
M3. Kamerabaserad visuell kontroll
M4. Kartongresare
M5. IRB för kartongfyllning
M6. Kartongförslutare
M7. IRB för förflyttning av kartong till pall

4.2 Konceptlösning
Som skrivits ovan har flera möjliga lösningar på projektet tagits fram och analyserats.
Resultatet har blivit ett koncept som uppfyller mejeriets krav till fullo och författarna
är stolta att kunna presentera detta. Konceptet har en relativt kort pay-off tid och
automationsnivån är hög. De ingående komponenterna håller hög kvalitet och ligger i
framkant av vad marknaden kan erbjuda i dagsläget. Undantag är dock vågar och
etiketteringsmaskiner eftersom dessa återanvänds från den befintliga linjen.
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Bild 4.1 - Illustrerad bild av slutgiltigt koncept för paketeringslinjen- Krantz & Lindström (2017)

CE-märkning
Linjen som har tagits fram kommer att behöva CE-märkas om den skall sättas i drift.
De maskiner som ingår i linjen är CE-märkta från leverantör, men eftersom de ställs
upp för att fungera enhetligt, bildas enligt Maskindirektivet 2006/42/EG, en ny
maskin. Den nya maskinen (linjen) kommer därför att behöva en godkänd CEmärkning för att uppfylla direktivets krav och därmed försäkra användare om att
linjen är trygg och säker att använda. Konceptet i det här projektet kommer att CEmärkas först om Arla väljer att förverkliga linjen. Författarna ser inga hinder till CEmärkning av det framtagna konceptet.
Kapacitet
Jämfört med den befintliga linjen har det nya konceptet ökat kapaciteten med 50%.
Det taktande momentet för konceptet är avsyningen. Anledningen till detta är att
avsyningen är en komplicerad process och maskiner för detta är dyra. Det finns goda
möjligheter för en snabbare avsyning, men eftersom kapaciteten redan är högre än
vad mejeriet behöver så är det inte ekonomiskt försvarbart. Övriga funktioner i linjen
kan ökas i kapacitet ytterligare och möjligheter finns för att i framtiden bygga ut
linjen när ytterligare kapacitetsökning önskas.
Kartong
Kartongen har bytts ut från en tidigare modell gjord för manuell vikning med
dimension b: 380mm l: 390mm h:180mm till en kartongtyp avsedd för
kartongresningsmaskin med dimension b: 190mm l: 590mm h: 180mm. Den nya
kartongen kommer ha ett antal skillnader från den gamla kartongen, dessa redovisas
nedan i tabell 4.4 relativt kartongen och ostarnas basyta.
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Tabell 4.4 - Jämförelse mellan kartongtyper

2,7kg ost
Nuvarande kartong
Ny kartong

Dimension (mm)
380x390
190x590

Nuvarande kartong
Ny kartong

Dimension (mm)
380x390
190x590

Antal ostar
5
4

Ost per yta
0,48
0,52

Antal ostar
3
3

Ost per yta
0,48
0,64

4,5kg ost

Resultatet av den nya kartongtypen innebär följande fördelar och nackdelar
Fördelar:
-

Kartonger med 2,7kg ostar får en platsbesparing på 8,3%
Kartonger med 4,5kg ostar får en platsbesparing på 33%
Den nya kartongtypen är rektangulär och staplas om lott på pallarna vilket
leder till stadigare transport
Kartonger med 2,7kg ostar får en mindre ost per kartong och blir lättare att
lyfta

Nackdelar:
-

Kartonger med 2,7kg ost får en mindre ost per kartong och det krävs därför
en systemändring för mejeriet i deras affärssystem gentemot
kundbeställningar
Det krävs invänjning av operatörer för den nya kartongtypen

Sammanfattningsvis innebär kartongbytet en stor vinst gällande platsutnyttjandet och
kommer resultera i minskade transportkostnader och minskad miljöpåverkan av
transporter och kartonganvändande.
Arbetsplatsfördelning
Linjen kommer att drivas av en operatör vars uppgifter innefattar:
-

Hämtning av pallar från långtidslager med ost och placering av dessa vid
början av linjen
Bortforsling av tomma LL-pallar från början av linjen till palltvättanläggning
Bortforsling av färdig HL-pall och kartongpall från linjen, dessa körs till
uppsamlingsplats i samma lokal
Påfyllning av hyllplan för HL-pall till hyllplansmagasin för IRB
Påfyllning av förbrukningsmaterial (etiketter, kartonger, tejp och sträckfilm)
Enklare service av maskiner
Daglig skötsel och hantering av eventuellt uppkomna drifttekniska problem

Operatören kommer huvudsakligen utföra pallhantering, där linjens syfte innebär
matning och byte av LL-pall i början av linjen samt bortforsling av HL-pall och
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kartongpall i slutet av linjen. Till dessa moment tillkommer stödfunktionen att fylla
på hyllplan till HL-pallarna för IRB’n vid behov. Under tiden som detta pågår
kommer även service att utföras såsom att fylla på etiketter, kartonger, tejp och
sträckfilm till respektive utrustning. Alla arbetsuppgifter som tidigare var skadliga ur
en ergonomisk synpunkt är nu mekaniserat
Operatören kommer vid behov att utföra enklare service och tillsyn såsom smörjning
och kontroll av rörliga delar. Operatören ska även lösa eventuella drifttekniska fel,
vilka är svåra att förutse i detta stadium, men de kan innebära ost som fastnar eller
utrustning med funktionsfel. Under tiden som operatören sköter linjen ska
uppmärksamhet läggas på alla moment, men särskilt på ost efter avsyning och
kartonger efter förslutning, detta för att kunna upptäcka eventuella fel i ett tidigt
stadie.
Tidsplanering
Den nya linjen är helt teoretisk, därför har få tidsstudier kunnat genomföras, de
studier som har gjorts är begränsade till trucktransporter mellan de olika
transportsträckorna. Resterande tider är uppskattade med hjälp av liknande moment
på andra linjer och med hjälp av uppgifter från tillverkare och en studie av Racine,
Chen & Swift (1992). Nedan i tabell 4.5 visas samtliga moment och dess tidsåtgång.
Tabell 4.5 - Arbetsmoment för operatör och dess tidsåtgång

Moment
Matning av LL-pall till linje
Bortforsling av tomma LL-pall
Bortforsling av färdig HL-pall
Bortforsling av färdig kartongpall
Påfyllning av HL-pall hyllplan vid IRB
Påfyllning av etiketter för en maskin
Påfyllning av kartonger
Påfyllning av tejp i en maskin
Påfyllning av sträckfilm
Bortforsling av bortsorterad defekt ost

Tid
120s
30s
30s
30s
60s
120s
60s
60s
60s
120s

För att optimera operatörens moment har en liknade tankegång används som vid
SMED optimering (Lean Production, Maj 2017). Där momenten är uppdelade på
inre och yttre delar relativt linjens automatiserade moment. Detta för att försöka
utföra så mycket arbete som möjligt utan att störa linjens huvudfunktion.
När alla operatörens tider räknas ihop från tabell 4.5 får man fram att det tar 5,5
minuter för flöde 1 och 7 minuter för flöde 2. Båda tiderna ligger under linjens tid på
15min för att hantera en pall med ost, därför hinner operatören sköta hela linjens
underhåll under tiden linjen hanterar en pall med ost.
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Budget
Slutresultatet för linjens totala kostnad är delvis uppskattad, då författarna endast har
tillgång till faktiska kostnader för de maskiner och den utrustning som återförsäljare
gett pris på. Övrig utrustning samt kostnad för frakt, installation och driftsättning är
uppskattade. Många mindre kostnader samt kostnader som förändras med tiden är
inte medräknade nedan. Alla uppgifter blir därför något förenklade, men de kommer
ändå ge ett mycket bra, om än grovt, mått på den uppskattade ekonomiska bilden.
Som metodbeskrivningen beskriver kommer den nya linjen leda till besparingar på
1 000 000kr per år. Kostnaden för hela linjen är uppskattad till 4 128 000kr inklusive
installation och driftsättning. Nedan i tabell 4.6 finns kostnadsdata för respektive
utrustning där ett schablonpålägg på 30% är pålagt på den utrustning där installation
inte ingick.
Tabell 4.6 - kostnader för utrustning

Utrustning
Utputtare
Avsyning
Transportband
IRB
Kartongresare
kartongförslutare
Sträckfilmsmaskin
Ominstallationer
Totalt:

Total kostnad
130 000 kr
3 000 000 kr
260 000 kr
195 000 kr
260 000 kr
78 000 kr
195 000 kr
10 000 kr
4 128 000 kr

Livslängd och pay-off tid
Den tekniska livslängden är okänd för den nya linjen, men vid jämförelse med
mejeriets övriga maskiner som i många fall är från 70-talet d.v.s. ca: 40 år och vid
jämförelse med andra industriers utrustningsålder så görs ett antagande med en
teknisk livslängd på minst 20 år för den nya linjen om man räknar lågt. Vad gäller den
ekonomiska livslängden så är det någonting mejeriet får ta ställning till om de väljer
att förverkliga konceptet.
Pay-off tiden blir enligt ovan uppgifter drygt 4,2 år vid direkt avbetalning utan
hänsyn till servicekostnader o.s.v. Om man räknar på slutvärdet av investeringen med
7% kalkylränta så blir slutvärdet drygt 5 500 000kr vilket skulle ta ca: 5,5 år att betala
av med den besparing som linjen innebär utan att hänsyn tas till förändrade
lönebilder eller andra kostnader för investeringen (Lantz et al. 2014).

4.3 Intervjuer
Intervjuer har gjorts med personal av olika befattningar inom mejeriet. Resultaten
(bilaga 4) har varit lite avvikande, men summan har varit att linjen behöver
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moderniseras och framförallt behöver kapaciteten kunna ökas vid högtider eftersom
ostförsäljningen ökar vid dessa tidpunkter. Underlaget för intervjuerna framställdes
med mål att kunna ge svar på de frågor som tidigt i projektet dök upp och även
frågor som kunde tänkas komma senare.

4.4 Studiebesök
Studiebesök har genomförts på ett ledande företag inom fordonsindustrin som också
därför inte vill namnges. Företaget tillverkar och lackerar plastdetaljer och ligger i
framkant när det gäller automatiserade transportlinjer, robotar och automation.
Besöket gjordes för att få en tydlig bild av hur en toppmodern produktionslinje kan
se ut och hur viktigt det är med automation och flödesoptimering.
Besöket var väldigt givande och gav andra infallsvinklar på projektet än vad som har
upplevts innan. Många konkreta svar på frågor besvarades som direkt rör vårt projekt
och detta har varit till stor hjälp för resultatet. Besöket har även hjälpt till att
förstärka argumentationen för att utföra en modernisering och automatisering av
paketeringslinjen då det visade på hur robotar tar hand om många negativa
arbetsmoment, både sett utifrån ett ergonomiskt- och arbetsmiljömässigt perspektiv.
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5. Diskussion
Nedan diskuteras projektets resultat objektivt med avseende på både fördelar och nackdelar samt
hur projektet påverkar företag, samhälle och miljö utifrån olika synvinklar.

5.1 Resultatdiskussion
Vid granskning av det nya konceptet till en paketeringslinje och det arbete som ligger
bakom så känner sig författarna mycket nöjda med resultatet. Mejeriet hade ett antal
krav och önskemål som de i största möjliga mån ville ha uppfyllda, men de hade
ingen klar målbild, utan ville ha ”något bättre” än befintligt system. Konceptet som
tagits fram uppfyller samtliga krav och alla önskemål som fanns. Om man ser på
arbetssättet så har det varit strukturerat under hela arbetets gång. Planeringar och
tidsplaner har följts på ett sunt och disciplinerat sätt enligt vetenskapliga metoder.
Under arbetets gång har ett flertal problem och oförutsedda händelser stöts på, dessa
har lösts på ett sätt som passat in i planeringen.

5.2 Metoddiskussion
Metoden för hur projektet skulle genomföras blev bestämd relativt snabbt efter
kursstart. Metoden är baserad på kurslitteraturen (Bellgran & Säfsten 2005) för en
kurs i produktionsutveckling och den går att applicera direkt på problemet för detta
projekt. Det har gjort att projektet har fått en strukturerad arbetsgång och eftersom
metoden används som utbildningsmaterial anses den vara högst pålitlig. Eftersom
metoden är generell så finns det utrymme för tolkningsfel, men detta anses inte vara
något stort problem då det, under projektets gång, har varit tydligt vad som behöver
göras.
Att den valda metoden är den lämpligaste för projektet är inte helt säkert. Hade
projektet följt en annan metod, hade resultatet förmodligen varit detsamma, men
tillvägagångsättet hade kunnat se annorlunda ut. Att resultatet inte påverkas beror på
att den kunskap som författarna har samlat på sig och som projektet bygger på, inte
påverkas av vilken metod som följs.
Kunskap om paketering
De största felkällorna i projektet ligger inom paketeringsområdet. Den stora bristen
på kunskap om just paketering och kartonger i projektets uppstart gjorde att
författarna var tvungna att sätta sig in i ämnet och samla på sig mycket fakta på kort
tid. Tillvägagångssättet för detta har varit brett och behandlat dels böcker, men också
vetenskapliga artiklar, besök på företag och intervjuer av personer inom området,
samt mail- och telefon kontakt med företag. Eftersom det har gjorts på kort tid så är
det stor sannolikhet att det fortfarande finns mycket att lära sig inom området och
den informationen skulle kunna påverka projektets resultat. Det skulle även kunna
vara så att ytterligare information endast stärker de argument som har använts för att

26

Diskussion

komma fram till resultatet eftersom många personer inom branschen har kontaktats
och de har i regel varit hjälpsamma och gärna delat med sig av sin expertis.

5.3 Kritisk granskning
Teknikens möjligheter
Som skrivits tidigare är linjen i dagsläget till hög grad manuell. Eftersom projektets
syfte är att effektivisera linjen, har det varit ett naturligt steg att titta på vilka maskiner
som finns tillgängliga på marknaden på grund av att maskiner kan arbeta mycket
effektivare än människor ur många aspekter. Detta stöds även av resultatet från
utförd FMEA (bilaga 10) av konceptet.
Efter mycket efterforskning har det visat sig att det finns flertalet maskiner och
robotar från olika tillverkare som kan utföra samma uppgifter. Vissa är mer lämpade
än andra och priserna varierar. Framförallt har en slutsats kunnat dras att majoriteten
av de maskiner som finns tillgängliga är framtagna för massproducerande företag där
produktionen är igång mer än endast ett skift, men eftersom linjen i detta projekt inte
används mer än 8 timmar per dag så har det gjort att många maskiner har kunnat
uteslutas då deras kostnad i förhållande till aktiv tid inte är försvarbar. Det har även
visat sig att den manuella avsyningen är det effektivaste tillvägagångssättet för att
kontrollera ostarna, men ett delmål för projektet är att linjen skall vara mer
automatiserad och mekaniserad, samt att tunga moment skall elimineras och på
grund av detta har denna faktor kunnat bortses ifrån.
Tekniskt sett så finns det inte några betydande begränsningar för projektet.
Produktion är idag en så stor del världen över att framtagning och utveckling av
utrustning för automation är ett område med mycket resurser och hög konkurrens.
Skulle det inte finnas några restriktioner för projektet i form av framförallt budget,
skulle det vara möjligt att ta fram ett koncept som är helautomatiserat.
Miljö
För att göra linjen miljövänlig har det beslutats att inte använda någon utrustning
som kräver hydraulik. Eventuellt läckage är sämre för miljön än vad tryckluft och
elektricitet är och det skulle även kunna innebära stora kostnader om linjens ostar blir
kontaminerade. Att använda hydrauliska maskiner medför även att det ligger små
ångor i luften och då linjen behandlar livsmedel är det av stor vikt att undvika
föroreningar, även om osten är vaxad och därför anses som förpackad.
Energimässigt kommer den nya linjen att konsumera mer energi än nuvarande linje,
detta är negativt ur miljösynpunkt, men helt normalt då den nya linjen är
mekaniserad. Den ökade energiförbrukningen kommer endast att konstateras då det
är acceptabelt vid automation som innebär utökning av elektriska maskiner.
Framtagningen av den nya linjen har gjorts med en energibesparande anda i största
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mån, och den ökade energikonsumtionen anses vara av liten karaktär relativt övriga
produktionen.
Arbetsmiljö
Genom att följa det koncept som genom projektet har tagits fram, kan arbetsmiljön
förbättrats tack vare att många tunga moment har eliminerats. Även de monotona
moment som en manuell linje innebär har eliminerats vilket gör att det inte sliter lika
mycket på operatörens kropp.
Eftersom konceptet innefattar en operatör och det i dagsläget är tre operatörer på
linjen, innebär detta att om linjen realiseras kommer två operatörer behöva andra
tjänster. Det skulle kunna innebära att, även om arbetsmiljön för linjen har
förbättrats, får operatörerna en sämre arbetsmiljö i deras nya tjänster. Detta problem
är dock inget som är direkt relevant för projektet och utförligare analys avstås ifrån.
En negativ situation som har uppstått med det reducerade antalet operatörer är att på
grund av att det endast behövs en operatör för att linjen skall fungera, försvinner den
sociala gemenskap som finns i dagsläget till stor del. Operatören kommer att arbeta
själv och därför kommer hen mestadels att kunna prata med kollegor sporadiskt eller
på raster.
Ekonomi
Att effektivisera linjen genom att bygga om och automatisera den innebär en hög
kostnad. Maskiner är dyra och processen stannar upp under tiden den nya linjen skall
byggas. Detta är dock en engångskostnad och på sikt kommer Kvibilles mejeri kunna
se det som en investering. Som skrivits tidigare kostar en operatör företaget 500 000
kronor per år (Bolagsverket, Maj 2017) och linjen kostar drygt 4 100 000 kronor.
Alltså kommer linjen vara betald relativt snabbt och därefter inbringa pengar för
mejeriet.
Samhälle
Linjen ger en mycket liten inverkan på samhället som sådant. Utvecklingsmässigt så
bidrar den dock till samhällets industriella utveckling, om än liten så har projektet en
tydlig riktning mot automation som konkurrensmedel. Vilket är det sätt som Sverige
med sin dyra arbetskraft måste använda sig av för att kunna konkurrera med
låglöneländer när det gäller arbetsintensiva produktionsmetoder (Winroth 2015)
såsom Kvibilles hantverkarmässiga osttillverkning.
En negativ aspekt som kan komma från automationsprojekt likt det här projektet är
arbetslöshet. Detta då kostnaden av projekten ofta finansieras av både minskade
lönekostnader och ökade intäkter från ökad kapacitet. Men som trenden ser ut enligt
Bellgran & Säfsten (2005) så flyttar fler och fler företag sin produktion utomlands till
låglöneländer, därför finns det många fall där man måste ”offra” några anställningar
mot utbyte att kunna behålla produktionen i Sverige.
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6. Slutsats
Efter att ha analyserat resultatet och gått igenom arbetets gång ser författarna att det
slutgiltiga konceptet uppväger eller överträffar alla krav. Vidare förutom att kraven
uppfyllts har samtliga önskemål för den nya linjen realiserats. Linjen uppfyller
mejeriets behov och är anpassat enligt de önskemål operatörerna uppgav vid
intervjuer. Nedan är en lista över de viktigaste resultaten.
-

Samtliga tunga lyft är eliminerade
Inplastningen är integrerad och automatiserad direkt i linjen
Kapaciteten har höjts med 50%
Kartongvikningen är automatiserad
Antalet operatörer är minskat från tre stycken till en operatör
Kartongtyp och storlek är ändrad med en platsbesparing på upp till 33% till
följd
Avsyning av ostarna sker maskinellt

6.1 Pay-off tid
Linjens totala kostnad är sammanställd till ca: 4 128 000kr och besparingen per år
ligger på ca 1 000 000kr. Det medför en pay-off tid på strax över fyra år om man inte
tar hänsyn till kalkylränta. Mejeriet vill normalt ha en pay-off tid på högst 18 månader
för mindre förbättringar, men det här projektet är en stor investering och därför är
pay-off tiden mycket rimlig enligt författarna.
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Bilaga 1 (Sid. 1/3) – RPA

Bilaga 1(Sid. 2/3) – RPA

Bilaga 1 (Sid. 3/3) – RPA

Bilaga 2 (Sid. 1/2) – Metod i produktionsutveckling
Metod enligt Bellgran och Säften (2005).
Ledning och styrning
Fas AX – Förbered investeringsäskande
Beredning av investeringsunderlag baserat på krav och beslutsprocess för investering
Fas BX – Planera och förbereda genomförande
Projektplanering
-

Projektledning
Resurser
Tidplan
Arbetsgruppens sammansättning
Rutiner för administration och information

Fastställa riktlinjer för kravspecifikation och systemlösning.
Planera för förankring, utvärdering och erfarenhetsåterföring.
Anpassa arbetssätt till specifik situation.
Resultat: Plan för genomförande av utvecklingsarbete

Förberedande utformning
Fas A – Bakgrundsstudie
- Analysera produkt och befintligt produktionssystem
- Utvärdera befintligt produktionssystem (egna och andras)
- Studera existerande dokumentation
- Benchmarking
- Datainsamling om produkt
Överför resultat till kravspecifikation
FAS B – Förstudie
- Analysera utvecklings- och marknadspotential
- Identifiera intressenters krav, mål och strategier på ledningsnivå och gränssnitt mot
omgivningen
- Identifiera interna/externa produktionsprocesser
- Information om systemfaktorer
Överför resultat till kravspecifikation

Specificerande utformning
Fas C – Utformning av konceptuella produktionssystem
Välj:
-

Metoder
verktyg och strategier

Bilaga 2. (Sid. 2/2) – Metod i produktionsutveckling
Fastställ:
-

Moduler
Delsystem
Operationer
Process och layout
Materialförsörjning
Automationsnivå
Information
Styrning och kontroll
Maskiner och utrustning
Arbetsorganisation
Arbetsmiljö

Hantera komplexitet
Iterera fram flera förslag
Kommunicera och förankra
Fas D – Utvärdering av alternativa produktionssystem
Välj utvärderingsmetoder
Jämför (konceptuella produktionssystem) alternativa systemlösningar med avseende på
formulerade krav
Beräkna kostnader
Sammanställ och kommunicera resultat från utvärdering
Gör val, kommunicera och förankra vald lösning.
Fas E – Detaljerad utformning av valt produktionssystem
Gå vidare med vald lösning, specificera på detaljnivå
Utforma arbetsplats och arbetsuppgifter
Utvärdera och förankra vald lösning
Resultat: Detaljerad systemlösning

Realisering och planering
Fas F – Bygga produktionssystem
Bestäm vad som ska köpas/tillverkas
Begär offerter och värdera leverantörer
Anskaffning av utrustning
Installation och verifikation
Fas G - Planera driftsättning
Välj driftsättningsmodell
Förbered organisation och utse ansvarig
Planera utbildning för involverad personal
Resultat: Fysiskt produktionssystem
Fas H - Genomför driftsättning
Fas I – Utvärdera resultat

Bilaga 3 – Ganttschema över planering

Bilaga 4 – Intervju

Frågeformulär operatörer
- Vad finns det för kända styrkor/väl fungerande delar av systemet?
Flödet och kartongvikningen. Dock är kartongvikningen manuell.
- Vad finns det för kända svagheter/problem med systemet?
Underetikett krånglar ibland.
Tungt att lyfta kartonger (Finns en kran, men den är bökig och används inte).
Händer att kartongen öppnar sig och fastnar på bandet.
- Händer det att ost ibland skadas och behöver kasseras, i så fall i vilket/vilka moment?
Kan vara skadad när den kommer från lagret, men skadas ej av utrustningen.
- Finns det moment som upplevs som ”tunga"
Lyft av kartonger
- Upplevs tilldelad tid för arbetsmomenten som tillräcklig?
Ja, fast det blir stressigt under julrushen.
- Är tiden "dedikerad" till utlastningen eller tas tid från någon annanstans ibland?
En operatör brukar arbeta med paketering, men de andra brukar tas från andra arbetsmoment.
- Har ni några direkta förbättringsidéer (små/stora, bra/dåliga)?
Kartongvikning behöver förbättras.
Inplastningen tar lång tid då den är placerad avsides och kräver jobbiga manuella moment.
- Behövs det fler operatörer ibland?
Ja.
- Finns det tillfällen då operatörer är överflödiga?
Nej, operatörer tas från andra moment vid extra behov.

Bilaga 5 – FMEA över befintlig linje

Bilaga 6. (Sid. 1/3) – Analys av nuvarande linje
Tillvägagångsätt
Analysen utfördes genom visuell kontroll av linjen och lokalen, intervjuer med operatörer,
förman, chefen för underhåll samt chefen för lager och logistik. Ritningar över planlösningen och
viss produktionsdata fanns även att tillgå. Linjen observerades under drift där både negativa och
positiva egenskaper diskuterades med operatörer. Nedan följer detaljerade uppgifter om alla delar
i linjen och relaterade data.
Osttyper
Mejeriet gör ost i två storlekar, tre lagringstider, två vaxfärger och en alternativ smaksättning om
man inte räknar med jubileumstyper. Ostarna är cylindriska med storlekarna 2,7kg och
dimensionerna d: 140mm h: 170mm respektive 4,5kg med dimensionerna d: 180mm h: 170mm.
Lagringstiderna är 6, 12 och 18 månader. Ostarna vaxas med transparent vax vid 6 månaders
lagring och med svart vax vid 12 eller 18 månaders lagring. Mejeriet smaksätter en andel av sin
cheddar med whiskey vilket innebär att majoriteten säljs naturell.
Pallsystem
Mejeriet använder två typer av specialpallsystem för cheddarosten. Vid hantering av osten flyttas
all ost från långtidslagret som ligger intill paketeringslinjen till antingen huvudlagerpall eller
paketeringslinjen. Palltyperna har analyserats till uppbyggnad och användningssätt, resultaten
visas nedan:
Långtidslagerpall
Den här typen av pall har fyra ben i hörnen (se bild) och är staplingsbar. Pallen är byggd för att
kunna staplats upp till 6m i långtidslagret där cheddarn lagras. Pallarna tål även tvätt, vilket görs
emellan varje lagringsperiod. Uppbyggnaden består av en skiva i plyfa och benen är gjorda av
horisontellt laminerat trä. Pallens yttermått är 1200mm x 800mm som en standard EUR pall.

Bild 1. Bilaga 6. - Horisontellt snitt av pallben långtidslagerpall

Huvudlagerpall
Den andra typen av pall som används för att skicka ost till huvudlagret är även den specialbyggd
och staplingsbar med fyra ben. Pallen består av en galvaniserad stålkonstruktion (se bild) gjord av
fyrkantsprofiler med träfiberskiva som ovansida. Stålkonstruktionen bildar en rektangulär ram (se
bild) med 2 tvärgående profiler vinkelrätt från långsidan med yttermåtten 1200mm x 800mm som
en vanlig EUR pall. Konstruktionen innebär att ramverket sticker ner lägre än skivan vilket kan
påverka möjlig placering av ostar då ostarna är högre än ramverket men lägre än skivan ovanför.
Förutom de två specialtyperna används vanliga EUR pallar för lastning av kartonger från
paketeringslinjen.

Bilaga 6. (Sid. 2/3) – Analys av nuvarande linje

Bild 2. Bilaga 6. - Ram till huvudlagerpall

Kartonger
Mejeriet använder en kartongtyp till alla ostvarianter. Kartongerna köps in ovikta platta för att
sedan manuellt vikas upp direkt på linjen i en jigg (se rubrik längre ner). Operatören som viker
upp kartongen har även uppgiften att flytta ostar från linjen ner i kartongen varpå locket försluts.
Kartongen har dimensionerna b: 380mm l: 390mm h:180mm. När osten placeras i kartongen så
är den enda påverkande egenskapen ostens storlek och alla ostar är lika höga, därför begränsas de
påverkande egenskaperna till ostens diameter. Ostarna finns i 2 diametrar som beskrivits i
avsnittet om osttyper, nedan finns en bild över hur ostarna läggs i kartongen där fem 2.7kg ostar
eller tre 4.5kg ostar packas.

Bild 3. & 4. Bilaga 6. T.v. Placering av 2,7kg ost i kartong. T.h. Placering av 4.5kg ost i kartong

Pallplastning
Alla pallar plastas in före transport från mejeriet. Plastningen görs i en sträckfilmsmaskin som är
semiautomatisk där operatören behöver dra ut plasten från rullen och fästa den i pallen manuellt
varefter maskinen roterar pallen som då plastas in.
Paketeringslinjen
Funktion
Linjens funktion är att väga, märka och lägga ostarna i märkta kartonger som även de vägs och
märks. Nedan beskrivs alla delar i linjen.
Transportörer
Linjen använder två typer av transportörer, band och rullar. Band används endast på första
sjättedelen av linjen varefter all transport sker med rullar.

Bilaga 6. (Sid. 3/3) – Analys av nuvarande linje
Kartongvikning
Kartongerna viks manuellt genom att först läggas horisontellt på en jigg varefter operatören
trycker ner bottnen av kartongen i jiggens centrum så att sidorna viks upp. Efter att ostarna lyfts i
kartongen viks locket över som även låser ihop kartongens konstruktion.
Lyft och putt.
Det finns 2 pneumatiska anordningar längs linjen. En cylinder som sitter under kartongjiggen
som aktiveras med en fotpedal och lyfter upp den fyllda kartongen ur jiggen för att enkelt kunna
föras till åt sidan till transportören av operatören. Den andra anordningen är en cylinder som
puttar kartongen 90° till en annan transportör.
Vågar
Det finns två vågar på linjen, en i början för att väga enskilda ostar och en i slutet för att väga
färdigpackade kartonger
Etikettmaskiner
Linjen har tre etikettmaskiner, den första sätter en etikett på ovansidan av osten med mejeriets
logga, den andra sätter en etikett på undersidan med vikt och utgångsdatum, den sista etiketten
sätts på den färdigpackade kartongen med vikt och utgångsdatum.

Bilaga 7 - Grundkoncept

Bilaga 8 – Förbättrat koncept

Bilaga 9 – Slutligt koncept

Bilaga 10 – FMEA över nytt koncept

Bilaga 11- Utputtaren
Utputtaren är en egenkonstruerad linjärmaskin som anpassas till mejeriets långtidslagerpallar.
Utputtaren är placerad i början av linjen och dess huvudfunktion är att putta ut ostar från
ostpallarna till transportbandet. Utputtaren består av flera huvuddelar som listas nedan:




3x pneumatiska cylindrar
3x horisontellt rörliga armar
Specialanpassat verktyg för att kunna putta ostarna

Pallarna ställs i det högra utrymmet och del A kommer putta ut ostarna från pallens långsida.
De två delarna B är armar som håller fast pallen och hindrar ostar att åka ut från kortsidorna när
arm A trycker ut en rad ost.
Maskinen kommer putta ut en rad i taget och när pallplanet är tomt kommer armarna gå tillbaka
varpå hela pallen byter nivå med hjälp av den underliggande saxlyften och en ny nivå kan puttas
ut.

Bilaga 12 – Kravlista för ny linje
Kravspecifikation, samt önskemål för framtagning av nytt system
Krav













Mer automatiserad och mekaniserad linje
Etikett ovan enligt nuvarande design
Etikett under skall innehålla nuvarande information
System för att få etiketter centrerat på ostarna
Kartong skall märkas med nuvarande information
Kapacitet skall ökas med 50%
Tunga och monotona moment elimineras (flytta ostar och fulla kartonger)
Antalet operatörer skall minskas
Kompatibelt med SAP
Vikning av kartonger mekaniseras
Ny linje skall fungera ihop med befintlig palltvättanläggning
Saxlyften skall ej kunna rasera kartongkranen

Önskemål







Ändra tillvägagångssätt för kartongvikning (Önskemål)
Sänka antalet operatörer till 1st
Automatisk kontroll av ostarna
Tillräcklig kapacitet för att klara av den ökade produktionen vid högtider (jul, påsk m.fl.)
Integrera och automatisera inplastning av pallar i linjen
Osten skall förpackas i mer utrymmeseffektiva kartonger
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