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Sammanfattning
Detta projekt är ett samarbete med företaget Almén Cosmetic, som har ett aktivt
produktionssystem där merparten av deras produkter är i flytande form som fylls i pumpflaskor.
Montering av pumpflaskorna på företaget sker idag manuellt, vilket är ett monotont arbete som är
ergonomiskt fel för produktionspersonalen. Dessutom är det ett hinder mot att öka
produktionshastigheten, då flaskorna idag tillsluts med den maximala hastigheten som personalen
klarar av.

PlugInPump är ett projekt som behandlar detta problem med syftet att förbättra arbetsmiljön och
produktions hastigheten. En kravlista från företaget gav en vägledning för lösningen med vikt på
säkerhet, kostnad och ytstorlek.
Montering av pumpflaskorna är ett problem man gärna automatiserar med hjälp av en maskin. Ju
mindre maskinen behöver göras desto billigare blir den.
Efter marknadsundersökning och utvärdering av olika koncept anses en linjärmodul vara den
mest lämpade lösningen till detta projektet. Dessutom skall pumparna organiseras med hjälp av
ett magasin i form av skena.
För att plocka en pump från en bestämd position och montera flaskan behövs det endast två
huvudrörelser. En rörelse i form av en sidorörelse och en annan i form av en roterande rörelse.
Sidoförflyttning behöver fri rörelse i två dimensioner. En linjärmodul kan anpassas för att röra
sig i olika många dimensioner, och kan enkelt konstrueras för att röra sig i två.
Linjärmodulen i detta projekt är tvåaxlig och består av två delar; maskinstativ och elektronisk
styrning.
Lösningen uppfyller alla kraven som Almén Cosmetic satt vid projektstarten, dessutom löses
problemet med god marginal inom budgetramen.

Abstract
This project is done in collaboration with the company Almén Cosmetic. Almén already operates
an active production system mostly producing liquid products filled in pump bottles. Currently
assembly of the pump bottles is done manually. This task is monotonous and is ergonomically
wrong for the staff. Additionally, it is an obstacle for increasing the production speed, as the
bottles are closed at the maximum speed the staff can handle manually.
Plug In Pump is a project which addresses this problem with the aim of improving working
environment and production speed. The company provided a list of requirements, which provided
guidance for the solution, with the emphasis on safety, cost and surface area.
Assembling the pump bottles is a problem you would like to automate using a machine.
Considering that a machine can be manufactured cheaper when doing less work, it is preferable
that the pump station is sorted to facilitate picking.
After market research and evaluation of different concepts, it was clear that a linear module is the
most suitable solution for the project. In addition, the pumps should be organized using a tray in
the form of a rail.
Two primary movements are required to pick a pump from a predefined position and then
assembling it on the bottle. One movement in the form of a sideway motion and another in the
form of a rotating motion. The sideway motion requires free movement in two dimensions. A
linear module can be adapted to move a variety of dimensions.
The linear module in this project is a two-axle consisting of two parts; machine rack and
electronic control.
The solution meets all the requirements that was set at the start of the project. In addition, it
solves the problem with a good margin within the budget.

Förord
Denna rapport är resultatet av mitt projektarbete som genomförts under höstterminen 2016 och
vårterminen 2017. Det ingår i kursen Produktutveckling och innovationsledning (22,5) vid
Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Projektet har utförts av Ghizlane El
Fatih med uppdragsgivare Almén Cosmetic AB.

Det är med stor glädje som jag visar upp projektet PlugInPump. I projektet har stora delar av den
kunskap som lärts ut i programmet satts på prov. Dessutom har ny kunskap i ämnen utanför det
som lärts i programmet införskaffats.

Vill passa på att tacka följande personer från Halmstad högskola som hjälpt till med rådgivning
och kunskap; min handledare Pär-Johan Lööf, examinatorn Leif Nordin och forskningsingenjören
Jonas Mazal.

Vill även tacka de företagen som hjälpt till med informationer och ytterligare kunskaper:
Aluflex och Halmstad Industri El.
Stort tack till Almén Cosmetic Group AB som gav mig möjlighet att genomföra detta projekt.

Akronymer
AFS:
KIM:
PLC:
CNC:
FMS:
EMC:
VR:

Arbetsmiljöverkets författningssamling.
Key Indicator Method Manual Handling
Programmable Logic Controller.
Computer numerically controlled machine tools.
Flexible manufacturing systems
Electromagnetic compatibility
Virtual reality
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1 Inledning
Det inledande kapitlet behandlar bakgrunden till projektets uppkomst, problembeskrivning,
projektets mål och syfte. Samt krav och avgränsningar.

1.1 Bakgrund
Utvecklingsingenjörsprogrammet avslutas med ett examensarbete där ett projekt inom
produktutveckling och innovationsledning ska genomföras.
Projektet är ett samarbete med företaget Almén Cosmetic AB, som ligger i Flygstaden Halmstad.
Det är ett framgångsrikt företag som inriktar sig mot kosmetiska produkter och har ett aktivt
produktionssystem som körs fem dagar i veckan. Deras produkter levereras under ett antal
välkända varumärken, vilket betyder att deras produkter är både kvalitativa och produceras med
hög kvantitet.
De flesta produkter är i flytande form som exempelvis tvål, hud crème och schampo. Detta
innebär att de måste hällas i olika sorter flaskor, av olika former och storlekar som i sin tur skall
tillslutas med olika pump kapsyler.
Liksom flaskornas variation består även pump kapsylerna av olika sorter.

Ifyllning

Nedpackning
Etikett
Flaskorna monteras

Bild 1.1 Produktionsprocess som pumpflaskorna går genom, från där de är tomma tills de nerpackas
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Tomma
flaskor

I produktionen åker flaskorna på ett löpande band mellan olika stationer. Först kommer dem till
det steg där flaskorna fylls automatiskt med produkt. Sedan kommer de till en station där
flaskorna ska tillslutas. Sist skickas de vidare för att få etikett och nedpackning.

1.2 Problembeskrivning
Tillslutningen av flaskorna hos Almén sker manuellt, detta är ett väldigt monotont arbete som är
ergonomiskt fel för produktionspersonalen. Dessutom är det ett hinder mot att höja produktions
hastigheten, då flaskorna idag tillsluts med den maximala hastighet som personalen klarar av.
Tillslutningspunkten är då ett problem man gärna ser blir automatiserat.

Bild 1.2 Huvudrörelse vid pumpflaskmontering

Bild 1.3 Leden mellan tummens mellanhandsben och handledsben som
riskerar skadan i sådan monotons arbete vid flasktillslutning (lånad bild
från 1177 hemsida)

1.3 Syftet & Mål
Syftet med projektet är att förbättra arbetsmiljön för alla produktionsarbetare hos Almén
Cosmetic AB, som idag måste utföra ett enformigt arbete vid montering av pumpflaskor. Utöver
detta ska produktions hastigheten förbättras.
Målet med projektet är att sammanställa ett lösningsförslag för att tillsluta pump kapsylerna på ett
lämpligt sätt.

1.4 Krav och önskemål
Almén Cosmetic har idag en maximal produktionskapacitet på 425 flaskor per timme.
Företaget önskar att öka produktionen i framtiden. Just nu är förbättringen av arbetsmiljö högst
prioriterat. Verksamheten kan tänka sig att investera upp till 400 tkr.
Personalstyrkans roll i flasktillslutningen är öppen och ospecificerad.
Företaget har gett följande krav och önskemål:
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Krav
1. Totalkostnad på max 400 000 kr.
2. Säkerhet för användaren och övriga arbetare.
3. Används för sju kombinationer flaska/pump.
4. Storleken ska vara anpassad efter den aktuella maskiner som finns i produktionslinje.
5. Produktionstakt minst 1200st/timme.
Önskemål
1.Kunna öka produktions hastigheten.
2.Passa till flera olika flaskstorlekar än de befintliga.

1.5 Avgränsningar
Projektet är omfattande och består av flera olika delar som behöver lösas. Detta var Almén
Cosmetic medvetna om sedan starten. Deras förslag var att hitta en struktur på helheten
alternativt en mer detaljerad lösning på ett delproblem som man själv identifierar.
Då alla moment i monteringsprocessen är beroende av varandra var det svårt att välja ett
delproblem. Därför kommer det göras ett koncept för att lösa alla delproblem, men ingen
prototyp ska tillverkas
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2 Metoder
I följande kapitel presenteras och beskrivs de metoder som använts under projektarbetet.

2.1 Projektmodell- DPD
Projektet genomförs med hjälp av Dynamisk Produktutveckling (DPD). Målet är inte tydligt från
start till slut, utan det är snarare en vision om vad som ska uppfyllas enligt intressenterna (bilaga
1). Projektets planerbarhet är varierande eftersom produkten är en så kallad “Want”-produkt; med
önskade unika egenskaper.
Enligt Holmdahl, Lars (2010), inriktar sig DPD på:
Flexibel planering
Snabb produktutveckling
Ständig uppdatering av information och arbetssätt.
Att man hoppar mellan olika arbetsuppgifter för att öka den kreativa förmågan hos människor.
Fasta processer ska undvikas i produktutvecklingen.
Anledningen till att använda sig av DPD i detta projekt är att målet är otydlig från början, samt
att det sker en ständig uppdatering av information och att planeringen är flexibel.

2.2 LAMDA process
(Look-Ask-Model-Discuss-Act)
Enligt Holmdahl, Lars (2010), så är det viktigt att följa LAMDA-processen för den är grunden för
allt lärande. Att först betrakta den verkliga fysiska situationen och uppleva problemet själv. Sen
ska man fråga sig om varför ser jag det jag ser? Vilka är ”grundorsakerna”? Efter detta så kan
man skapa enkel modell av situationen, skissa och göra en enkel konstruktion som beskriver den
framtida situationen. Diskussion ska tas med alla berörda parter. Därigenom nyttjas hela
organisationens kunskap. Tankarna bör delas med experter och de som påverkas av beslutet. Till
sist är det ”Act” fasen, den innebär att agera på det som lärdes från början och genomföra
projektet. Man kan även lägga till en extra ”Look Again” för att se om det finns möjligheter för
förbättring

2.3 Förstudie
Detta avsnitt behandlas fakta- och informationssamling som är en viktig del av projektets början.
2.3.1 Informationsinsamling
För att lycka med ett projekt kräver det kunskap och kompetens. Därför skall
informationssamlingen påbörjas genom att bokläsning, internetsökningar och intervjuer. På detta
sätt kan den information som saknas införskaffas.
2.3.2 SWOT-analys
SWOT är en akronym för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Det är en analys
som undersöker produktens/projektets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Styrkor och
svagheter undersöks internt medan möjligheter och hot undersöks externt. (Bilaga 2)
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2.3.3 Gantt-Shema
Är en grafisk metod att beskriva en tidsplan, där aktiviteterna är illustrerade med band, vars längd
motsvarar deras varaktighet. (Tonnquist 2014). (Bilaga 3)

2.4 Idégenerering
Idégenerering kommer att ske kontinuerligt under hela produktutvecklingen. Nedan beskrivs
samtliga metoder som används under projektets gång.
2.4.1 Brainstorming
Under LAMDA-processen kommer det finnas tillfällen för brainstorming för att komma på idéer
och lösningar till de problem man upptäckt.
2.4.2 BAD.PAD.MAD-CAD
Under framställning av design kommer följande typer av designtekniker att användas;
BAD (Brain Aided Design), med denna fas behövs inte något material och det är lätt att gå vidare
till nästa steg. PAD (Pencil Aided Design), handlar om att rita upp problemet och få en bild på
hur lösningen kan se ut. MAD (Model Aided Design), denna fas handlar om att omvandla skisser
till fysiska modeller. CAD (Computer Aided Design), innebär att en 3D-modell byggs upp i ett
datorprogram för att kunna visualisera konceptet och med enkla sätt.

2.5 Utvärdering och verifiering
För att utvärdera de koncept som tagits fram har olika modeller använts;
2.5.1 Utvärderingsmatris
En Utvärderingsmatris använts för att på bästa sätt välja rätt koncept. Att välja rätt koncept är
enligt (Nordin, 2015), oftast bäst genom beslut som baseras på fakta istället för tycke och smak.
De egenskaper som är viktiga för produkten listas och ett värde mellan ett och tio sätts som
beskrivning på egenskapens vikt i produkten. Där ett är näst intill oviktigt och där tio är mycket
viktigt.
2.5.2 Parvis jämförelse
För att ta reda på vilka krav och önskemål som bör läggas mest fokus på, utförs en parvis
jämförelse. Denna metod bygger på en matris där alla parametrar jämförs genom att gradera ett
plus eller minus-tecken beroende på om kraven är olika viktiga jämfört med varandra. Man utgår
alltid från ett och samma krav i hela jämförelsen. Till exempel om man börjar jämför alla krav
med det första kravet, när detta är gjort jämför man det andra kravet med alla andra krav. När
samtliga krav jämförts mot varandra summeras antal plustecken på en rad samman, medan antalet
minustecken summeras per kolumn. Antalet plustecken för respektive krav adderas med antalet
minustecken. Det krav med högst summa är det krav som rankas högst och bör utvecklas
först. (Nordin, 2014).
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3 Teoretisk referensram
Projektet innehåller ett antal omfattande ämnen, därför måste referensramen avgränsas för att
kunna dra några slutsatser. Nedan kommer korta utdrag från vetenskapliga källor.

3.1 Ergonomin
Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människa och inte tvärtom. På företaget ser man att
arbetsmiljön verkar ha brister i ergonomin och samspelet mellan den och människan har en del
risker.
Arbetsmiljöverket har en checklista för bedömning utifrån föreskrifterna om belastningsergonomi
AFS 2012:2. [1]

Figur 3.1: Punkter ur checklista på belastningsergonomi AFS 2012:2 (Bild från arbetsmiljöverket hemsida)

Det märks att de kritiska punkterna 19 och 20 stämmer i stor utsträckning med pumpmontering
på företaget. Arbetet är repetitivt, det vill säga att personalen upprepar liknande arbetsrörelser
som är i form av vridrörelser för hand och underarm där rörelsehastigheten och frekvensen är på
hög nivå. Man kan även använda sig av det som kallas KIM III för att kunna bedöma riskerna.

3.2 Automation
Automation är när en maskin eller annan teknik utför ett arbete. Det brukar vara den bästa
lösningen för att avlasta människans arbete. Enligt the international Society of Automation
[2],definieras automation som det skapande och den tillämpningen av teknik för övervakning och
kontroll av produktion och leverans av produkter och tjänster.
Automation används i områden där det är farligt för människan eller kräver hög noggrannhet.
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Inom små industrier är det vanligt att använda sig av automation när det är monotona
arbetsuppgifter och/eller krav på hög kapacitet.
3.2.1 Automatiseringstid
Är det verkligen fördelaktigt att automatisera?
Enligt [3] det man först bör se över om man skall automatisera är var i produktionscykeln
produkten befinner sig.
När man automatiserar sin produktion blir man mycket mindre flexibel vilket gör att man inte
kan ta till design förändringar och liknande lika lätt. Därför bör produkten först vara
standardiserad. Standardisering sker först i slutet av tillväxtfasen i produktlivscykeln, och först
därefter bör man överväga att automatisera.
Man bör också se över hur marknaden och efterfrågan kommer att se ut under denna tid, så att en
höjning av kapacitet verkligen krävs.
Om produkten befinner sig i rätt stadie av PLC bör man ställa sig vissa frågor:
Vilka maskiner behövs?
Vad kostar de?
Fungerar de ihop med våra gamla maskiner?
Hur mycket mer effektiva blir vi?
3.2.2 Automationssätt
Om man inför CNC-maskiner och FMS-maskiner ger det fördelen att man eliminerar den
mänskliga faktorn, det vill säga att man kan producera med en jämn kvalitet utan raster och med
ett jämt flöde. Man minskar även på kostnader som löner, då dessa maskiner kan ersätta stora
delar av personalen. Dock behövs ny kunskap hos personal, då man måste kunna programmera
maskinerna att utföra önskat program. Dessutom blir man mindre flexibel i sin produktion, och i
fallet med FMS-maskiner kan hela produktionen avstanna om en del i maskinen går sönder.
Fördelar är att man snabbt kan starta upp en ny produktion utan att ha några inlärningsperioder,
samt att led- och cykeltider blir kortare.
3.2.3 Styrsystem PLC
PLC är ett annat programmerbart styrsystem som är, mindre styrsystem för styrning av
industriella applikationer, som en enkel form av automation. [4]
Enligt [5], PLC är i princip en dator med tillhörande kommunikationsenheter som enkelt kan
programmeras att utföra vissa uppgifter utifrån de signaler som når datorn.
För att belysa skillnaden mellan vanlig hårdvarubaserad elektronik och mjukvarubaserad, av
typen PLC-teknik, betraktas nedanstående tabell:
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Figur 3.2: Tabell som listar skillnaden mellan vanlig hårdvarubaserad elektronik och PLC teknik

Det är viktigt att inse att båda tekniker har för- och nackdelar.
PLC-system egenskaper:
•
•
•

de är mycket små och kraftfulla samt kompletta med in-/utgångar mot
processen
de kan programmeras från persondator med terminalprogram eller med lätt
ansluten programmeringsenhet.
de har program för datakommunikation.

3.3 Investeringskalkyl
Det finns ett antal metoder som används för att beräkna hur snabbt en investering betalar sig
själv, och hur lång tid det kan ta för produkten att bli lönsam. Payback metoden, [6],är den
enklaste investeringskalkylering och den mest intuitiva. Vid användning av payback-metoden tar
man inte hänsyn till någon ränta vid beräkningen av återbetalningstiden, vilket fungerar bäst på
mindre långsiktiga projekt.
Det beräknas hur lång tid, payback tid (T), det kommer att ta innan en investering har återbetalat
sig, det vill säga den ökade inkomsten/minskade kostnaden har kompenserat för
grundinvesteringen.
T=G/a där: (T)=payback tiden, (G)= grundinvestering, (a)= inbetalningsöverskott.
OBS: En investering är lönsam om den har en payback tid som är kortare än ett förutbestämt
värde.
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3.4 CE Märkning
CE märkning är ett krav inom EU och inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). En
produkt med CE märkning är ett intyg om att produkten uppfyller grundläggande krav på hälsa,
miljö och säkerhet. [7]
För att få använda en CE-märkt maskin ska följande krav uppfyllas: [8]
1. Maskinen ska fortfarande uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gällde för
den när den släpptes ut på marknaden, till exempel vad gäller skydd, varningsskyltar och
bruksanvisning.
2. Den ska vara märkt med uppgifter om tillverkare, serie- och typbeteckning och annan
nödvändig information, till exempel olika begränsningar som max vikt och maxhastighet.
3. Den ska ha skriftliga upplysningar och varningar på svenska.
4. Den ska ha en svensk bruksanvisning som motsvarar originalet och innehåller:
•
•
•
•

- säkerhetsanvisningar för alla typer av arbete
- uppgifter som maskinen är märkt med och annan relevant information, till
exempel adress till importör
- beskrivning av vad maskinen är avsedd för
- eventuell beskrivning av på vilket sätt maskinen inte får användas.

3.4.1 EMC-direktivet
EMC direktivet innebär att apparaten ska uppfylla statens krav för elektromagnetisk immunitet
och elektromagnetisk emission, vilket innebär att apparaten ska kunna fungera tillfredsställande i
sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för
annan utrustning (1992:1512). [7]. Se bilaga 8.
Den som uppför en fast installation ska dokumentera hur skyddskraven uppfyllts och innehavaren
ska spara dokumentationen så länge installationen är i drift. [9]
3.4.2 Lågspänningsdirektivet
Lågspänningsdirektivet är ett ”fullständigt” harmoniseringsdirektiv såtillvida att det har ersatt
gällande nationella föreskrifter inom tillämpningsområdet. Elektrisk utrustning får alltså släppas
ut på marknaden endast om den uppfyller direktivets krav, och medlemsstaterna får å andra sidan
inte hindra fri rörlighet för eller saluföring av utrustning som uppfyller kraven. [11].
Direktivet gäller all elektrisk utrustning konstruerad för användning vid en märkspänning mellan
50 och 1000 V växelström och mellan 75 och 1500 V likström. Märkspänningen avser
spänningen hos den elektriska in- eller uteffekten, inte den spänning som kan förekomma inuti
utrustningen.
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3.4.3 Harmoniserade standarder
En standard är harmoniserad när den publiceras i den Europeiska Unionens Officiella tidning.
Den ska inom sex månader efter fastställande, bli implementerad som nationell standard inom
alla EU-och EFTE-länder. [7]
De harmoniserade standarderna relaterar direkt till direktiven och bidrar därmed till att säkerställa
produkternas fria rörlighet.
De harmoniserade standarderna utgör en god hjälp för den som skall ta fram en maskin och/eller
upprätta CE märkning för att säkerställa att tillämpliga direktiv följs. [10]
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4 Genomförande
Detta avsnitt tydligt visar de olika faser som projektet genomgått.

4.1 Uppdrag
Almén Cosmetic berättade från början att pumpflaskmonteringen är ett problematiskt moment i
produktionen. Monteringen innefattar ett manuellt repetitivt arbete, vilket är ergonomiskt fel och
dåligt för arbetsmiljön i företaget. Dessutom är momentet ett hinder för ökning av produktions
hastigheten.
Efter mötet med företaget, gjordes en kravlista och dörrarna öppnades för att starta projektet.

4.2 Nuläge analys
Med hjälp av LAMDA-metoden kunde uppdraget stegvis klarläggas och problemet analyseras.
För att bättre förstå problemet och därmed hitta en bättre lösning iakttogs produktionen och
speciellt flaskmonteringen i sin helhet.
Med hjälp av numrering på bilden nedan (bild 4.1) beskrevs produktionsprocessen för en vanlig
tvål pumpflaska:
Processen innefattar två personal. Personal A börjar med att plocka flaskorna (1) ur en pall som
sen sätts på ett transportband. Flaskorna kommer då automatiskt att fyllas med produkt (2). Efter
det plockar personal A med ena handen en pump kapsyl ur en låda som ligger till vänster (3),
(Bild 4.2) och med den andra handen håller hen fast en fylld flaska. Pumpen sätts på flaskan och
vrids tills flaskan är ordentligt tillsluten (4). Flaskorna skickas sedan vidare för att automatiskt få
etikett (5) och därefter nedpackning (6) med hjälp av personal B.

Bild 4.1: Samtliga steg som pumpflaskorna går genom under produktionsprocess.
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Bild 4.2: Pumphögen som pumpen plockas ur.

4.2.1 Intervju
I andra steget av LAMDA ställdes frågor om de frågeställningar som kom under observationen
till produktionspersonal och produktionsplaneraren. En frågelista gjordes (Bilaga 4) och dessa
frågor ställdes under arbetstid. Det var därför viktigt att inte ställa frågor som kräver långa svar
och förklaringar.
Efter första analys och dessa intervjuer var det tydligt att just flaskmonteringen som är det mest
problematiska, både ergonomiskt och även tidsmässigt.

4.3 Nedbrytning av problem
Konsten att lösa ett problem är att bryta ner det. Detta gjordes i samband med förstudiefasen och
vid analysen av nuläget.
Som det nämndes ovan sker flaskmontering efter ifyllning, och kan själv delas upp i fem
rörelser. Nedan nämns de i ordning från ett till fyra. Här specificeras även ytterligare steg A1 och
A2. Detta är ytterligare handlingar som personalen måste genomföra i samband med
flaskmonteringen.
A1.Tomma flaskor sätts på transportbandet redo för ifyllningen.
1. Pumpen plockas fram ur en kartong där de ursprungligen levererades i, alternativ ligger de
i en hög på bord. Både ställena är bökiga och ostrukturerade.
A2. Det görs stickprov av personalen för att kontrollera så att vikten på
flaskorna stämmer.
2. Den fyllda flaskan tas från transportbandet
3. Pumpen stoppas i flaskan.
4. Pumpen skruvas fast på flaskan med en roterande rörelse. Tillslutningen är färdig och
flaskan placeras åter på transportbandet.
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4.4 Produktvarianter
4.4.1 Flaska
Pumpflaskorna hos Almén Cosmetic består av tiotals olika storlekar, men i princip har de samma
form. Flaskorna har samma figurform men volymen varieras mellan 60 ml och upp till 1000 ml.
Bland dessa flaskor finns det fem sorter som är mer populära än andra, men totalt sju som
företaget önskar att hitta lösning till. För att underlätta identifieringen vid senare tillfällen i
projektet gjordes en tabell med namn och nummer för att mäta och märka samtliga former med
bokstäverna A, B, C, D, E, F och G.

Bild 4.3 Uppdelning av flak- och pumpfiguren

Bild 4.4 Märkning av samtliga flaskstorlekar
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Tabel 4.1 Datatabell för samtliga falskformer.

4.4.2 Pump
När det gäller pumparna så är de av figurform enligt bilden bild 4.6.men de är förstås av olika
storlekar.

Bild 4.5 Standardform av flaskpumparna

Under flasktillslutningen märktes att personalen håller pumpen vid del (X) från start till färdig
tillslutning .
Pumpen observerades noga, och ansågs att anledningen till att personalen håller just i den delen
beror på att den översta biten av pumpen (Y) är av speciell form, vilket gör det krångligt att gripa
pumpen, den roterar dessutom fritt, vilket inte leder till någon tillslutning av flaskan.
Del (X) av pumpen ansågs vara stabil och är bäst att hålla i, då den sätts ihop enkelt med
flaskhalsen så fort pump röret sjunker i flaskan.
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4.5 Kriterier
Genom en matris där parvis jämförelse tillämpas kommer fram de krav som behövs lägga störst
vikt på i projektet.

Tabell 4.2 Matris i form av Parvis jämförelse för kraven

Vikten bör läggas först på säkerheten då den prioriteras över allt annat. Totalkostnaden är näst
viktig i listan då har företaget en begränsad budget som tänker investera, och då ingår även
tanken om lokal ytan och att maskin storleken bör vara anpassad till lokal ytan och aktuella
maskinerna.
Prioritering bland delproblemen i samband med krav-och önskemål lista:
Krav på att öka produktion hastigheten behandlas med förtur, därför ska de momenten som är
mest tidskrävande prioriteras vid lösningen. Parallellt med fokus på projektets syfte.
Delproblemen 1 och 4 anses vara mest tidskrävande. Dessutom är delproblem 4 extra
problematisk då den görs genom en repetitiv vridande rörelse med hjälp av handled och tumme.
Detta är ergonomisk fel och momentet bör därför vara automatiserat.
Del 2 och 5 är de två moment som prioriteras minst bland alla delproblem. De anses vara enklare
att lösa än andra delar och kommer vara del i lösningsförslaget ändå.
Delproblem 3 är en tidskrävande rörelse, men den är enkel och kan göras av en människa liksom
maskin.
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4.6 Marknadsundersökning
Efter att studerat problemet ansågs automation vara den lämpligaste lösningen. Maskinen
kommer både att kunna avlasta personalen med de rörelser som är ergonomiskt dåliga och öka
produktions hastigheten.
För att få reda på vad det redan finns för lösningar ute i marknaden och huruvida de uppfyller
kraven som ställs i detta projekt gjordes det en marknadsundersökning. Under granskningen
märktes det att automation och robotik är inom industrin ett mycket brett område. Det fanns ett
par lösningar för flasktillslutning både i Sverige och även utomlands.
Kontakten med företagen var ofta svår då de inte såg några möjligheter för affärer och
underskattade projektet på grund av att det drivs av en student.
Tillslut gjordes det kontakt med ett företag i Italien och ett i Sverige.
Följande är beskrivning av det som är bra och dåligt med deras lösningar.
4.6.1 Maskin 1, Italien:
Fördel: Designad för att montera pumpflaskor, har god marginal för kravet om
produktionshastighet.
Nackdel: Väldigt stor och kostar fem gånger mer än vad Almén Cosmetic tänkt sig investera.
Kostnaden visas i bilaga 5.

Bild 4.6 "Capping machine" från den italienska marknaden.

4.6.2 Maskin 2, Sverige:
Det andra företaget som gjordes kontakt med är världsledande inom bland annat
automationsteknik. De har en färdig robot som klarar uppgiften som krävs, och mer därtill.
Nackdel: Robotens pris med tillhörande kring komponenter överskrider budgeten. De har inga
enklare modeller än denna.
4.6.3 Tysk Marknad:
På den tyska marknaden finns det också ett par maskiner som kan vara lämpliga för att lösa en
del i projektet. Dessvärre finns är den mesta tillgängliga informationen på tyska, vilket förhindrat
förundersökningen. Företagen har inte svarat på förfrågan om kostnad.
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Samtliga hittade lösningar behöver personal för att stoppa pumparna i flaskan.

Bild 4.7 Tillslutningsmaskin som finns på den tyska marknaden. (Bilden är klippt av en Youtube video).

Marknadsundersökningen hjälpte med både att få en uppfattning om prisläget samt att de
lösningar som redan fanns gav mycket inspiration till framtida idéer.

4.7 Idégenerering
Efter kartläggning av problemet och marknadsundersökningen kunde det sättas upp riktlinjer att
arbeta efter. Syftet med idégenereringen var att hitta en lämplig lösning på problemen som
identifierats. Idéerna delades upp i två typer, att fokusera enbart på att lösa de ergonomiska
problemen, eller en fullständig lösning som att automatisera hela produktions momentet.

4.7.1 Dellösning
Här fokuseras det enbart på att finna en lösning för tillslutning av flaskan. Personalen måste då
vara med och stoppa pumpen i flaskan, flaskan går sen igenom exempelvis ett trepunkts hjul för
tillslutning av pumpen. Detta gör att personalen undviker den roterande handrörelsen och därmed
förbättrar ergonomin på arbetsplatsen. Produktionstakten kommer även att få en viss förbättring,
även om den fortfarande är begränsad jämfört med hur den blir vid en full automation. En lösning
för detta kunde hittas på den tyska marknaden. Maskinen klarar av att tillsluta 1200 flaskor per
timme med hjälp av en person som stoppar en pump i varje flaska. För ytterligare
hastighetsökning krävs det ännu en personal som hjälper till att stoppa pumparna i flaskorna, då
kan produktionen öka med 600 flaskor per timme.
Med denna lösningen är personalen total medverkande ett måste för ett produktionsflöde.
4.7.2 Hellösning
Om man istället väljer en lösning som automatiserar hela uppgiften kommer både ergonomin att
förbättras, samt att produktionstakten kommer öka betydligt jämfört med vid en halv automation.
Dessutom är den fristående och behöver inte ha en personal som parallellt står och lägger pump i
varje flaska
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4.7.3 Behov av personal
Som tidigare visat brukar pumparna ligga i en stökig hög eller låda. För att maskinen ska kunna
plocka upp en pump från en så stökig miljö krävs det avancerad programmering och dyra
komponenter. Om man istället gör så att maskinen kan hämta pumparna från en förutbestämd
position där den redan står rakt och redo att plockas förenklas den uppgiften avsevärt. Ju mindre
maskinen måste göra desto billigare kan den tänkas bli.
Vid nedbrytning av problemet identifierades det två uppgifter A1 och A2 som inte var del i själva
montering momentet i sig. Detta är något som det fortfarande kommer behövas personal till. Men
den personal som är på plats kommer kunna användas mer effektivt om den inte binds upp med
styck montering på det sätt som nämns på dellösning ovan. Idén är att personalen kan ägna sig åt
att underlätta arbetet för maskinen genom att organisera pumparna och ha de redo för plockning,
samt att säkerställa så maskinen är i drift och pumparna blir ordentligt slutna.

5 Lösningsförslag
Den fullständiga lösningen kan delas upp i två delar, maskindelen och pumpstation delen. I
lösningen kommer en maskin att plocka varje pump från en och samma förutbestämda punkt och
därefter genomföra tillslutningen på flaskan. Den andra delen är att hitta ett sätt att organisera
pumparna på ett snabbt och smidigt sätt.

5.1 Pumporganisering
I samband med LAMDA processen söktes möjliga koncept för att organisera pumparna. Efter
brainstorming valdes fyra lösningar som vidareutvecklas i en PAD-process, där en tydligare skiss
redovisas för att tydliggöra konceptet. Detta steg är mycket viktigt eftersom den ger en visuell
förståelse och även möjlighet för att klargöra både brister och möjligheter i de olika koncepten.
5.1.1 Konceptbeskrivning
Nedan beskrivs fyra av de koncept som uppkommit under projektets gång,
Funktionsbeskrivning;

Pumpen placeras där är en ㄨ i figuren.
Karus ellen s ka rotera med en vis s vinkel ß
med hjälp av motor M.
När förs ta pump plockas upp, roterar motorn
med vinkel ß för att näs ta pump s ka placeras
på s amma punkt s om den förs ta

Bild 5.1: Skiss på karusell-konceptet
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Funktionsbeskrivning;
Ett antal hål görs på en bricka. Varje hål har
specifika koordinater på x och y axeln. Pumparna
kommer att placeras i samtliga hål. Placering sker
manuellt, då fylls brickan inför montering.
Tanken här är maskinen är programmerad på att
plocka från punkterna i ordning
Bild 5.2: Skiss på bricka-konceptet

Ett Rullband ska placeras parallellt med
flaskornas transportband. Den ska ha hål runt
om, där pumparna placeras.
Den fylls manuellt och rullar automatiskt.
Plockmaskinen ska med hjälp av sensor kunna
identifiera vilka hål som innehåller pump och
bör plockas.

Bild5.3: Skiss på Rullband-konceptet

En Skena ska lutas med en viss vinkel ∝.
Skenan ska vara i form av en bana, där
dess start är vid flasktransportbandet.
Andra änden är där man vill plocka
pumpen. Lutning kommer att underlätta
glidning från starten till slutet.

Bild 5.4: Skiss på Skena-konceptet

26

5.1.2 Utvärdering
En enkel matris görs för att besluta vilket koncept som har störst potential och som ska
vidareutvecklas. Tanken är att det valda konceptet ska utgöra den slutliga lösningen.

Karusellen

Brickan

Skenan

Rullbandet

Funktion

5

5

5

5

Kostnad

2

4

5

1

Underhåll

2

5

5

1

Montering

3

5

5

1

Storlek

4

3

5

1

Mobilitet

3

5

5

1

Enkelhet

2

5

5

1

Säkerhet

4

5

5

3

Eldrift

1

5

5

1

Poäng

26

42

45

15

Fyllningstid

2

3

4

2

Plocktid

4

1

4

4

Poäng

32

46

53

21

Tabell 5 5 Utvärderingsmatris för samtliga koncept

Poängsystemet i matrisen beskriver produkten utifrån ett antal viktiga kategorier. Det var två
idéer som klarade sig bäst. Skenan får 45 poäng och Brickan får 42 poäng. Därefter adderas två
avgörande faktorer; tiden som behövs för att både sätta pumparna i sitt magasin och tiden som
behövs för att plocka dem. Skenan då klarade sig bäst med total poäng 53.
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5.1.3 Konstruktion och prototyp
Vinnande koncept modellerades upp för att experimenteras.

A

B

Bild 5.6.: CAD bild på magasin i form av skena där glider pumparna från punkt A till punkt B

Efter tillverkning av skenan, märktes att pumparna kunde lätt glida fram från punkt A till
slutdestination B. Öppningen i början av banan underlättar läggning på pumparna.
Magasinet i form av en skena anses då vara den bästa lösningen för att organisera pumparna.

5.2 Maskin
I marknadsundersökningen upptäcktes det flera maskiner som har fler funktioner än projektet
kräver, detta leder också till att de är dyrare än önskat. För att plocka en pump från en bestämd
position och tillsluta flaskan behövs det endast två rörelser. En rörelse i form av en sidorörelse
och en annan i form av en roterande rörelse. Sidorörelsen behöver fri rörelse i två dimensioner.
För en sådan rörelse passar en linjärmodul väl. En linjärmodul kan anpassas för att röra sig i olika
många dimensioner, och kan enkelt konstrueras för att röra sig i två. Exempel på en sådan
tvåaxlig linjärmodul finns i bilaga 7.
En linjärmodul kan delas i två delar, maskinstativ och elektronisk styrning.
5.2.1 Maskinstativ
För att ta reda på vad det kostar och hur lång tid det tar för att bygga ett sådant stativ kontaktades
ett antal specialistföretag. Deras kvalitet, kostnad och leveranstid jämfördes och en leverantör
valdes på dessa kriterier. De företagen kontaktades för mer information och offert. Enligt dem
fästes linjärmodulen enkelt på aluminiumprofiler med hjälp av fästtillbehör. Nedan är ett exempel
på hur deras slutliga produkt kan se ut.
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Bild 5.7 Exempel på maskinstativet (Bild från Aluflex.se)

5.2.2 Linjärmotor
Under förundersökningen om styrteknik kontaktades flera elektronikföretag i Halmstad varav ett
valdes för fortsatt kontakt. De tog fram informationer om vad som behövs för att genomföra
lösningen, samt gav en offert om vad det beräknas kosta.
För att styrningen till linjärmodulen ska fungera ordentligt krävs det att ett antal enheter och
komponenter. Dessa ska samverka och tillsammans bygger de den automatiserade portalroboten.
Nedan definieras samtliga delar:
PLC: Är en logikenhet som används för att styra en anläggning/maskin. Den anses vara
maskinens hjärna. Det är den som programmeras för att hantera allt från styrning av motorn och
läsa av sensorer till att hantera säkerheten.
Servomotor:
En motor med hög precision som styrs av en PLC och behöver en servodrift för att fungera. Den
kommer i detta projekt att rotera med en viss längd alternativt kraft.
Servodrift:
Är delen som styr servomotorn, PLC´n kommunicerar med denna som sen ser till att motorn utför
det.
Säkerhetsrelä:
Det är en låda som ser till att strömmen bryts på ett säkert sätt. Förutom dessa finns det endast
nödstopp som kan bryta strömmen.
5.2.3 CE-märkning.
Flaskmonteringsmaskinen är en linjärmodul som levereras i delar av olika leverantörer.
Leverantör av maskinstativet behöver inte CE märka sina produkter, då det inte finns någon
tillsatt motor i det de bygger.
Däremot leverantören av den elektroniska delen, använder sig av ett antal elektroniska
komponenter som t.ex. motorer och servo. De är medvetna om vikten av säkerheten och använder
endast komponenter som uppfyller de uppsatta kraven eller har en konformitets bekräftelse.
Då detta endast är en delvis fullbordad maskin behöver inte heller maskinen i sig vara CE märkt,
det räcker om maskinlinjen i sin helhet är CE märkt, se bilaga 9. Utöver detta ser de även till att
det de gör uppfyller krav:
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Starkströmsföreskrifter ELSÄK- FS 1994:7
Maskinsäkerhet SS-EN60204
Hos Almén finns det i produktionen ett par maskiner såsom fyllningsmaskin, transportband och
etikettmaskin som kommer att behållas och fungera ihop med den kommande
flaskmonteringsmaskinen.
När Almén köper in maskinerna var för sig uppfattas de som brukare. Därför ska de se till att
ställa krav på CE märkning alternativt teknisk tillverkningsdokumentation för maskiner enligt
AFS 2008:3, och försäkran om överensstämmelse från leverantören.
De ska även ställa krav att instruktioner och reservdelslista etc. är på svenska samt genomförd
riskbedömning enligt AFS 2008:3. Man ska dra sig till minnet att se till att bruksanvisningar och
underhållsinstruktioner alltid finns med alla maskiner som levereras.
Produktionsprocessen som pumpflaskan går igenom från där de fylls till där de ska packas,
realiseras med hjälp av monteringsmaskinen tillsammans med ovannämnda maskiner som Almén
har idag. När Almén ska sätta ihop maskinerna innebär det att de bygger en maskinlinje och då
blir de en tillverkare. Därför bör de vara extra uppmärksamma då det är inte tillräckligt att varje
maskin är CE-märkt för sig utan maskinlinjen ska vara CE-märkt i sin helhet.
Arbetsmiljöverket broschyr (ADI 670) som vänder sig till företag som bygger om/sätter ihop
flera maskiner som ska fungera som en maskinlinje, visar hur en riskbedömning ska göras och ser
till att maskinlinjen blir säker att arbeta vid.
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6 Resultat
Projektet har resulterat i ett koncept som anses vara enkelt, miljövänligt och billigt.

6.1 Utvärderingsmatris
Projektet ledde till ett eget lösningsförslag. För att evaluera lösningen gjordes en
utvärderingsmatris för att genomföra linjärmodulen med de andra lösningar som hittades i
marknaden och som nämndes i avsnitt 4.
Här följer en tabell som visar resultatet av den utvärderingen. Ett är dåligt och tio är mycket bra.

Tabell 6.1 Utvärderingsmatris för tre olika lösningsförslag

Linjärmodulen är då det bäst lämpade lösningsförslaget för företaget.
För att linjärmodulen ska kunna genomföra uppgiften som den ska måste den samarbeta
harmoniskt med resten av maskinerna i produktionen. Placeringen måste göras noggrant för att nå
bästa resultat.

6.2 Placering
Linjärmodulen ska placeras ovan på transportbandet där flaskorna transporteras.
Skenan i sin tur ska placeras parallellt med transportbandet, så att dess start är nära personalen A
som är redan på plats för att lägga flaskorna på transportbandet och gör stick prov. Personalen
ska då ha det lätt att lägga pumparna på skenan. Därtill ska skenans enda vara så nära
plockarmaskinen som möjligt. På det sättet kommer sträckan mellan flaskan och pumpen att
reduceras, vilket resulterar tidsreducering för flaskmonteringen.
Minska energiförbrukning
Mindre avstånd

Förkorta tiden
Mindre kostnaden
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6.3 Materialval
Materialvalet som gjordes på samtliga produkter är riktad åt att skapa en säker arbetsmiljö och
låg materialkostnad.
Skenan tillverkas av böj vänlig rostfritt stål, detta är både ett miljövänligt och billigt material.
Maskinstativet valdes att tillverkas i aluminium som är miljövänligt, mycket korrosionsbeständig
med låg vikt och har hög styrka.

6.4 Ekonomi
Med hjälp av de offerter som samtliga leverantörer gav kunde totalkostnaden uppskattas. Det
fanns även olika alternativ i produkterna som tillexempel motortillverkare, om det är Mitsubishi
eller Siemens. Priserna varieras även i fall företaget önskar en kontrollpanel till maskinen, vilket
gör att priset blir ca 2500 kr högre.
Klämmaren som håller pumparna för att montera de i flaskan finns i tabellen under namnet:
PKTGRIPDON_DHDS-16-A.
Tabellen nedan visar den totala kostanden för samtliga delar i lösningen. En kontrollpanel valdes
att ha med då är det enklare för produktionsarbetarna att styra den och kontrollera produktionen
på ett snabbt och smidigt sätt. Kostanden för skena approximeras.
Produkt

Pris

Maskinstativ

47 520

Siemens motor

54 560

Program

25 000

Kläm -PKTGRIPDON

DHDS-16-A

Skena

5 000
1 000

Totalkostnad

133 080

Tabell 6.2 Priser på olika delar som ingår i lösningen

Lösningen kostar mindre än hälften av det som företaget avsatt i budget.
Obs: Installationskostnaden saknas i prislista.
Med hjälp av Pay-off metoden beräknas hur snabbt investeringen kommer att betala sig själv.
Med de uppgifterna som företaget redovisat beräknas det att företaget kommer få tillbaka sin
investering inom fyra månader.
220 𝑘𝑟⁄ℎ ∗ 160 ℎ⁄𝑚å𝑛 = 35 200 𝑘𝑟⁄𝑚å𝑛

(6–1)

𝑇𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 133 080⁄35 200 = 3,8 mån

(6–2)
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7 Diskussion och reflektioner
Lösningsförslaget uppfyller både det ekonomiska och ergonomiska kravet som företaget satt från
början. Lösningen är en simpel, billig, miljövänlig och relativt effektiv. Men eftersom det inte är
testat så är det inte möjligt att se hur effektivt den är i praktiken.
Innan beställning av maskinen, måste samtliga intressenter diskutera hur produktionen önskas
vara i framtiden. Samt studera efterfrågan på produktionen. Det är alltid bäst att kunna ändra och
uppdatera sig innan beställningen äger rum, på det sättet undviks fördröjning och onödiga
kostnader.
På företaget är det möjligt att ha dubbel rör på ifyllningsmaskinen, detta gör att flaskorna fylls två
och två. Med samma princip kan man utveckla tillslutningsmaskin genom att ha två klämmor
istället för bara en. På det sättet kommer produktionen att effektiviseras.
Vill man reducera ännu mer tid så är det bäst att kunna placera skenan högre än flaskorna, med
ungefär en pumplängd. På det sättet kommer maskinen att slippa den tiden som behövs för att
röra sig ner och upp igen.
Tyvärr har tidsbristen under projektets gång varit ett hinder av att samla mer kunskap och
informationer. Priset för klämman är exempelvis ett pris som gavs av en leverantör och det gäller
bara en sort klämma. Hade det funnit tid hade en bredare sökning gjort, då är det stor sannolikhet
att det finns flera sorter i marknaden som är bättre och billigare.
En ritning gjordes med hjälp av VR för att underlätta förståelsen av konceptet, samt de
principerna som rekommenderas för företaget. Ritningen är uppladdad på Youtube och hittas på
följande länk:
https://www.youtube.com/watch?v=Y6NKgQeuM5I

33

8 Referenser
[1] ”www.av.se,” 10 05 2017. [Online]. Available:
https://www.av.se/globalassets/filer/checklistor/belastningsergonomi-checklista.pdf.
[2] ”www.isa.org,” 10 05 2017. [Online].
[3] e. N. Slack, Operation management, 2007.
[4] ”abb.com,” 10 05 2017. [Online]. Available: http://new.abb.com/se/om-abb/teknik/safunkar-det/plc.
[5] B. Haag, ”Industriell systemteknik,” i Ellära, elektronik och automation, 978-91-44-008196, 1998, p. s404].
[6] ”expowera.se,” 10 05 2017. [Online]. Available:
http://www.expowera.se/ekonomi/kalkylering/investeringskalkyl/pay-off-metoden.
[7] A. Chibba, Halmstad, 2015.
[8] ”av.se,” 10 05 2017. [Online]. Available: https://www.av.se/produktion-industri-ochlogistik/maskiner-och-arbetsutrustning/maskiner/#9.
[9] ”elsakerhetsverket.se,” 10 05 2017. [Online]. Available:
http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/broschyrer/broschyr_emc.pdf.
[10] ”pilz.com,” 10 05 2015. [Online]. Available: https://www.pilz.com/svSE/company/news/articles/071904.
[11] ”www.elsakerhetsverket.se,” 10 05 2017. [Online]. Available:
http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/pdf/lag-och-ratt/guide-tilldirektiv/lvd_riktlinjer_till_direktiv_2006-95-eg.pdf.
[12] S. e. al., Operations management, 2007.
[13] e. N. Slack, Operation management, 2007.

34

9 Bilagor
Bilaga 1 Projektets intressenter ...................................................................................................... 36
Bilaga 2 SWOT-analys för projektet .............................................................................................. 37
Bilaga 3 Gantt-Schema som används i projektet ........................................................................... 37
Bilaga 4 Exempel på frågor som ställdes på personalen under förestudiefasen ............................ 38
Bilaga 5 Extrakt ur offerten på den italienska maskinens .............................................................. 38
Bilaga 6 Exempel på tvåaxlig linjärmodul (Bild från Festo ........................................................... 39
Bilaga 7 Exempel på trepunkt kläm (Bild från Festo ..................................................................... 39
Bilaga 8 Exempel på multichoise gripper som är inte levererbar ännu (Bild från Festo) .............. 40
Bilaga 9 CAD bild på ”multichoise gripper” som är inte i marknaden ännu (Bild från Festo) ..... 40

35

Bilaga 1 Projektets intressenter

36

Bilaga 2 SWOT-analys för projektet

Bilaga 3 Gantt-Schema som används i projektet

37

Bilaga 4 Exempel på frågor som ställdes på personalen under förestudiefasen

Bilaga 5 Extrakt ur offerten på den italienska maskinens

38

Bilaga 6 Exempel på tvåaxlig linjärmodul (Bild från Festo

Bilaga 7 Exempel på trepunkt kläm (Bild från Festo

39

Bilaga 8 Exempel på multichoise gripper som är inte levererbar ännu (Bild från Festo)

Bilaga 9 CAD bild på ”multichoise gripper” som är inte i marknaden ännu (Bild från Festo)

40

Bilaga 10 Broschyr om säkra maskinlijer och CE märkning

Bilaga 10 Broschyr om säkra maskinlijer och CE märkning

41

42

43

44

Ghizlane El Fatih

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

