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Förord 

Den här rapporten är resultatet från examensarbete för högskoleingenjörsexamen i 
maskinteknik vid Umeå Universitet. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar en 
halv termin. Arbetet är utfört på GE Healthcare, Umeå, mekaniska verkstadsavdelningen. 
 
Arbetet omfattar ett produktionsteknisk förbättringsarbete där fokus är lagd på 
arbetsmetoderna LEAN, Kaizen och Six Sigma. Arbetet är uppdelat i två delar, en del handlar 
om att introducera och bereda en ny maskin med nya rutiner i produktion och den andra 
delen handlar om att utvärdera en existerande arbetsstation och föreslå förbättringar. 
 
Ett speciellt tack riktas till Tomas Högström, avdelningschef mekanikverkstan GE Healthcare 
i Umeå och Daniel Norling, tekniker GE Healthcare. Daniel och Tomas har hjälp till att 
formulera problemställningen samt varit behjälpliga på plats. Ett stort tack riktas också till 
Ralf Nilsson på trygghetsrådet som har hjälp till att finansiera den här terminens studier, det 
har varit mycket uppskattat att ha fått privilegiet med en studielön. Tack också till Lars 
Bygdén och Staffan Schedin som har agerat handledare och examinator vid Umeå 
Universitet. Sist det obligatoriska tacket till familjen, Lina du har varit fantastikt supportiv 
och Alfred samt lillebror namnlös det är ni som är meningen med allting. 
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Sammanfattning 

GE Healthcare i Umeå tillverkar detaljer av PEEK-plast, några exempel på dessa detaljer är 
statorer och slangar. Statorerna läppas för att få en fin yta. Nyligen har en ny större 
läppmaskin införskaffas. Maskinen behöver nya rutiner för att bibehålla kvaliteten på de 
läppade komponenterna. I en annan del av verksamheten formas PEEK-slangar. Det 
tillverkas ett tiotal olika sorters slangar genom formning. Arbetsmetoden för formningen har 
länge varit samma och önskas därför utvärderas för att finna om det finns möjliga 
förbättringar.  
 
Målet är att dels finna förbättringsmöjligheter för formning av PEEK-slangar samt 
kostnadsförslag att införa dessa, samt att ta fram rutiner vid läppning för att få samma pass-
yield oavsett fyllnadsgrad i läppmaskinen. Arbetsmetoderna som har används i denna 
rapport har utgått från LEAN, Six Sigma och Kaizen. För att testa flera olika parametrar samt 
att minska antalet mätpunkter gjordes en ”design of experiments” vid läppningen. 
Parametrar som testades var, flödesmängd av läppolja, hastighet av läppskivan, pålagd vikt, 
fyllnadsgrad, samt storlek på läppobjekten. Det som mättes var avverkningshastighet, vilket 
mättes med mikrometer, samt ytfinhet Ra, Rz och Rmax vilket mättes med en släpnålsgivare 
över 5,6 mm.  
 
Vid formning av slangarna gjordes en arbetsplatsstudie som grundade sig på LEAN och 
Muda. Resultatet visade sig att det som påverkade avverkningen av de läppade objekten mest 
var storleken på det läppade objekten. Detta var ett oväntat resultat, en teori är att 40 mm 
statorerna som läppas hade kvalitetsproblem i plasten. Last och fyllnadsgrad påverkade 
också avverkningshastigheten vilket var ett väntat resultat. Hastigheten på läppskivan 
påverkade tillsynes inte resultatet vilket var ett oväntat resultat. Läppoljeflödet påverkade 
inte heller resultatet något nämnvärt. Det enda som påverkade ytfinheten märkbart var 
fyllnadsgraden. Vid genomförandet av design of experiment uppkom det plötsligt repor på de 
läppade statorerna. En rotorsaksanalys gjordes som fann att reporna mest troligt orsakades 
av en kontaminerad läppolja.  
 
Resultatet från arbetsplatsstudien vid formning visar på flera potentiella slöserier, onödiga 
transporter, väntan, omarbete samt outnyttjade resurser. Att åtgärda de onödiga 
transporterna kan delvis ske genom att införskaffa en lagerhylla att ha slangämnen i till en 
kostnad av 2288:-, att minska väntan samt att minska andelen omarbeten kan åtgärdas 
genom att införskaffa fyra stycken nya fixturer till en kostnad av 8000:-. Att ytterligare 
minska onödiga transporter skulle vara att flytta ugnsrummet samt spolstationen närmare 
varandra. På grund av brandtekniska skäl måste det då byggas en egen brandcell för detta 
plus att införskaffa en ny ugn. Kostnaden för detta uppsattas till 252 000:-. 
Rekomendationen är att införskaffa nya fixturer samt ny lagerhylla till en kostnad av 10 288:- 
vilket ger en teoretisk ökning av produktionskapaciteten med 200%.  
 
Rekommenderade inställningar vid läppning är att vid fulla läppkransar av 55 mm statorer 
appliceras 11 kg dödvikt. Då fyllnaden är 70-99% appliceras 8 kg dödvikt, 60-70% fyllnad 7 
kg dödvikt och vid 30-60% fyllnad appliceras endast 4 kg dödvikt. Läppskivan köres med 
hastigheten 55 rpm, läppvätska får droppa med en droppe/sekund och tiden för läppning 
sätts till 10 minuter. Vid läppning av 40 mm statorer ges endast rekommendation vid full 
fyllnadsgrad. Skillnaden från 55 mm statorer är att dessa körs 3 minuter med 4 kg dödvikt.  
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Abstract 

GE Healthcare in Umeå manufactures details of PEEK plastic, some examples of these details 
are stators and loops. The stators are lapped to obtain a fine surfacefinish. Recently, a new 
larger lappingmachine were acquired. The machine needs new procedures to maintain the 
quality of the lapped components. Another part of the operations PEEK loops are formed. 
There are ten different kinds of loops. The work method for forming of the loops has been the 
same over a long period, and therefore an evaluated to find whether there are possible 
improvements are desirable.  
 
The goal is partly to find improvement opportunities for forming PEEK loops and cost 
proposal to introduce them. And to develop procedures for lapping to get the same pass yield 
regardless of filling level in the lapping machine. The working methods that have been used 
in this report has been based on Lean, Six Sigma and Kaizen. To test many different 
parameters and reduce the number of measurement points a design of experiments for the 
lapping process where done. Parameters tested were, flow amount of lapping oil, lapp speed, 
deadweight, degree of filling, as well as the size of the lapped objects. Measurements were 
cutting speed, which was measured using a micrometer, and surface roughness Ra, Rz and 
Rmax which was measured with a profilometer of 5.6 mm.  
 
In forming the loops a workplace study based on LEAN and Muda where done. The result 
showed that the parameter that most affected the removal rate were the size of the objects. 
This was an unexpected result, one theory is that 40mm stators that lapped had quality 
problems in the plastic. Load and fill factor also affected the removal rate which was an 
expected result. The speed of the lapping machine affected apparently not the result which 
was an unexpected result. Lapp oil flow did not affect the results somewhat significantly. The 
only thing that affected the surface roughness noticeable was how full the lapping machine 
was. In implementing the design of experiments a problem suddenly arose of scratches. A 
root cause analysis was done that found that the scratches most likely caused by a 
contaminated lapping oil.  
 
The results of the study work at forming shows several potential Muda such as, unnecessary 
transportation, waiting, rework and untapped resources. To address the unnecessary 
transport can be done partly by acquiring a storage shelf to have the raw material for the 
loops at a cost of 2288: - to reduce the waiting and to reduce the proportion of rework can be 
remedied by obtaining four new fixtures at a cost of 8000: -. To further reduce unnecessary 
transportation would be to move the oven chamber and the coiling station closer together. 
Due to fire safety reasons, there must then be a separate fire compartments of this plus the 
purchase of a new furnace. The cost of this be set up to 252 000: -. Rekomendationen is to 
acquire new fixtures and new storage shelf at a cost of 10,288 - which gives a theoretical 
increase in production capacity by 200%.  
 
Recommended settings when lapping is that at fill lapping machine of 55 mm stators applied 
11 kg deadweight. When the filling is 70-99%, apply 8 kg deadweight, 60-70% filling 7 kg 
deadweight and at 30-60% filler applied only 4 kg deadweight. The lapping machine is set 
with a speed of 55 rpm, lapping oil may drip with a drop / sec and the time of lapping is set to 
10 minutes. At the lapping of 40mm stators only one recommendation is given and that is at 
full filling ratio. Difference from 55 mm stators is that these runs three minutes of 4 kg 
deadweight 
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1. Terminologi 

I den här rapporten förekommer viss teknisk terminologi. Några av orden sammanfattas här i 
en ordlista. 
 
Abrasiv Material med förmåga att kunna nöta ner annat 

material, tex via slipning, beskrivs som abrasivt 
material.  

Agglomerat Samling av finare partiklar som sitter ihop i en 
klump. 

Dispersion En vätskas formoga att bland och lösa upp fina 
partiklar. 

Gritt Slipmedel med abrasiva egenskaper benämns som 
gritt.   

Läppgritt   Gritt som används till läppning. 
Pass-yield Pass-yield eller ”first-pass-yield” beskriver utbytet 

från en process där alla specifikationer har uppnåtts. 
Rotorsaksanalys Analys som för att finna grundorsaken till ett 

uppkommet problem. 
Stokastisk   Slumpmässigt 
Viskositet En vätskas inre motstånd mot flöde. Hög viskositet 

beskriver det som i vardagligt tal kallas en 
trögflytande vätska. 

 

2. Inledning 

Detta kapitel beskriver bakgrund/företagspresentation, syfte och problemställning, mål och 
avgränsningar. 

2.1 Bakgrund/företagspresentation 
GE healthcare med över 46 000 anställda globalt är den del av GE-koncernen. Svenska delen 
av GE Healthcare har stor del av sin historia i det som tidigare hette Amersham och ännu 
tidigare hette Pharmacia. En av de viktigaste produkterna för Umeåfabriken handlar om 
utrustning för separation av proteiner. Separatorer i ÄKTA serien, se figur 1. har varit en av 
de försäljningsmässigt större produkterna som tillverkas i Umeåfabriken.   
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Figur 1 Äkta Protein Purification är en produkt för proteinseparation[1]. 

Vätska spolas runt i detta system genom slangar och ventiler. Ventilerna består av en stator 
och en rotor, se figur 2. I statorn leds vätskan in och ut. Rotorn styr vilka vägar som är öppna 
i ventilen. Tätningen mellan rotor och stator är beroende av hög ytfinhet både på stator och 
rotor. Av den anledningen läppas dessa ytor. 
 

 
Figur 2 En ventil till en proteinseparator i ÄKTA serien. Till vänster syns den ommonterade 
bilden där rotorn sitter i ventilhuset och statorn ligger vid sidan av. Till höger visas hur en 
monterad ventil ser ut. 

 
Slangarna som leder vätskan ska i vissa fall ha en specifik form. GE har en process där tunna 

slangar av PEEKplast formas till speciella former. PEEK har en glastemperatur på 143C och 

en smälttemperatur på ~340C [2]. Formning görs idag först i rumstemperatur för att sedan 
gå igenom en ugnscykel. Eftersom en del av arbetet med plasten sker under glastemperaturen 
upplevs det som besvärligt att forma plasten. Slangarna kan släppa från sin fixtur och sprätta 
iväg för att få sin ursprungliga form. Idag är det bara en person som gör detta arbete på GE 
och då denna person snart ska gå i pension utvärderas om det finns ett bättre sätt att 
tillverka/forma PEEKslangar. Just nu handlar det om att kunna forma PEEKslangar i ett 
tiotal olika former. Ugnscykeltiden ligger idag på runt 4 minuter. 
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GE har nyligen införskaffat en läppmaskin som är större än tidigare läppmaskiner. Det 
innebär att även läppkransarna är större och rymmer flera komponenter. Även om avsikten 
är att fylla läppkransarna varje gång är inte det alltid möjligt. Kransar som är fyllda till olika 
grad ger olika resultat på slutbearbetningen. Det finns dock variabler att spela med så som 
tryck, bearbetningstid, läppoljemängd, bara för att nämna några. 

2.2 Syfte och problemställning 
Syftet är tvådelat. Del 1, utvärdera nuvarande metod för formning av PEEK plast, föreslå 
alternativ metod samt ta fram ett kostnadsförslag för att implementera metoden. Del 2, 
utforma rutiner så att resultatet från läppning blir likvärdigt oavsett fyllnadsgrad i 
läppkransarna. Utvärdera även om det finns lämpligare standardinställningar för läppning 
än de som används idag. 

2.3 Mål 
Förbättra och stabilisera GE healthcares processer vid formning och läppning av PEEK plast.  
 
Krav läppning:  
Rutiner som ger lika pass-yield vid mätning oavsett laddning i läppmaskin. Avverkningen ska 
vara så pass hög att svarvspår försvinner, men tas för mycket bort kommer objektet inte vara 
inom höjdtoleranserna. Normalt ska avverkningen ligga mellan 20 µm och 150 µm. 
Ytfinheten ska, på uppmätt yta, var finare än Ra 0,4 µm och Rmax 5 µm uppmätt över 5,6 mm, 
det får inte synas kvarvarande svarvspår eller repor vid visuell inspektion i mikroskåp heller. 
 
Krav formning: 
Koncept som ger en lägre styckcykeltid jämfört med dagens process. Att införa detta koncept 
i produktion är utanför detta arbetes omfattning. 

2.4 Avgränsningar 
Arbetet är avgränsat till att kunna utföras på två månader och vid arbetsutförande använda 
tillgängligt material vid GE Healthcare. 

 

3. Teori 

Den här rapporten utgår ifrån tänkesätt som grundar sig i LEAN, Six Sigma och Kaizen. 
Dessa tre tankesätt utgår från några värdeord. Den här rapporten har gjort sin tolkning av 
dessa värdeord vilket har lagt grunden för arbetssättet. En utförligare tolkning av värdeorden 
finns i detta teoristycke.  

 3.1 Design of experiments 
Design of experiements (DoE) är ett statistiskt verktyg för att kartlägga en process med ett 
minimum av mätpunkter. Detta genom att spänna upp mätområdet med dess 
extrempunkter. Styrkorna ligger i att flera parametrar kan utvärderas simultant samt att 
metoden lämpas då parametrar samverkar. Att testa en faktor i taget gör det svårare att 
utvärdera då parametrar samverkar. Metoden fungerar bäst då parametrarna påverkar 
mätresultatet linjärt. DoE är ett av verktygen i Six Sigma:s verktygslåda [3]. 
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3.2 Läppning 
Läppning är en process för att bearbeta fram en plan yta. Tillvägagångssättet är att den yta 
som ska bearbetas läggs mot en skiva (ofta gjord av gjutjärn). Skivan roterar samtidigt som 
en vätska droppas på, se figur 3. När skivan roterar får den även läppkransarna att rotera.  
 

 
Figur 3 Läppmaskin med ingående delar, (1) läppvätskeledare, (2) läppkransar,  (3) 
schabloner, (4) roterande läppskiva i gjutjärn. 

I läppkransarna läggs schabloner som är anpassade till objekten som ska läppas, olika typer 
av schabloner syns i figur 4.  
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Figur 4 Schabloner i plexiglas för diameter 40 mm och 55 mm. 40 mm schablonen har en 
yttre samt en inre ring där objekten kan placeras.  

Vätskan som droppas genom läppvätskeledarna kan bestå av vatten eller olja och ett abrasivt 
material t.ex Al2O3, SiC eller diamant. Det abrasiva matrialet har ofta siktats till en viss 
storlek, större storlek ger snabbare bearbetning medan finare storlekar ger finare ytor. 
Objektet som ska läppas trycks ner mot läppskivan oftas med hjälp av en vikt eller pnumetisk 
hjälp, exempel på dödvikter ses i figur 5. 
 

 
Figur 5 Dödvikter som är uppdelade. Tillsammans väger de 11 kg, delarna till höger i bilden 
väger 4 kg, 4 kg och den minsta längst till höger väger 3 kg.  

Bearbetningshastigheten är linjär med trycket på ytan. Yttrycket är i sin tur beroende av 
pålagd vikt, antal objekt som läppas samtidigt och ytan på varje objekt. Avverkningen 
förväntas vara proportionell mot yttrycket, läppskivans hastighet och läppningstiden [4]. 
Läppskivans hastighet och läpptiden kan normalt kontrolleras på läppmaskiner, se figur 6. 
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Figur 6 Kontrollpanelen på en Lapmaster. Vredet till vänster justerar läppskivans 
hastighet, det finns en timer och även pumpen som pumpar läppolja kontrolleras här ifrån. 

 
Storleken på det abrasiva medlet mäts ofta i MESH. MESH har ingen riktigt standard och 
kan därför variera lite beroende på vem som siktat. Ursprunget till enheten MESH är hur tätt 
trådarna i en sikt läggs, t.ex. 12 MESH betyder att det finns 12 trådar/tum vilket motsvarar 
ungefär 1,68 mm. Ofta står det på ett slipmedel 80/100 MESH, det betyder att materialet har 
siktats mellan 2 siktar där den större är 80 MESH (motsvarar 177 µm) och den mindre är 100 
MESH (motsvarar 149 µm). 80/100 MESH innehåller då partiklar inom spannet 149 – 177 
µm[5]. För storlekar finare än 400 MESH kan definitionen av hur stor t.ex. 1200 MESH 
variera mycket bland tillverkare. Detta då bredden på tråden i sikten får stor betydelse för 
hur stor siktöppningen blir. Stählis 600 läppulver uppges att ha en medelstorlek av 9,3 µm 
[6]. Ofta används istället µm för att ange storleken på slipmedlet vid dessa storlekar men 
undantag är vanliga jmf 2000 våtslippapper. Finare läppgritt används då finare ytor 
eftersträvas, grövre gritt används då högre avverkning eftersträvas.  
 
Läppvätskans viskositet och dispersion påverkar avverkning i stor utsträckning också, se 
figur 7. Fungerar läppvätskan dåligt som dispersionsmedel kommer agglomerat bildas som 
bryts ner först vid läppningen. En läppvätska med för låg viskositet gör att läppgritten sticker 
upp mera från vätskan och ger en högre avverkning. En vätska med hög viskositet där 
läppgritten flyter mellan läppskivan och ytan på vätskan ger ingen avverkning.  
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Figur 7 Viskositeten av läppvätskan avgör tjockleken på filmen som läppmedlet ligger i. 
Tunn film ger hög avverkningshastighet. Agglomerat i läppoljan bryts ofta ner 
underläppningsprocessen.[7] 

3.3 PEEK-plast 
PEEK eller polyetereterketon är en en delkristalin termoplast med en glastemperatur på 
143°C samt en smälttemperatur på 343°C. PEEK är en kemisk stabil plast som tål många 
baser och syror. PEEK har bra motstånd mot biologisk nedbrytning. Att glastemperaturen 
ligger på 143°C innebär att plasten inte kan formas i rumstemperatur utan måste värmas till 
en temperatur mellan 143°C och 343°C.  
 
Arbetsmomentet där formningen av PEEK-slangarna är uppdelat på tre arbetsplatser, relativt 
långt från varandra. I ett första moment klipps slangar till rätt längder i en slangkap. I nästa 
moment formas slangarna och värmebehandlas i ett ugnsrum. I processen där PEEK-slangen 
formas används fixturer för att tvinga en slang till en viss form, se figur 8.  

 
Figur 8 Fixtur för att forma en av de vanligaste formerna av PEEK-slang. 
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I sista momentet sköljs slangarna med isopropanol i ett dragskåp. Avståndet mellan dessa tre 
arbetsplatser är runt 50 meter. Slutresultatet efter sköljning ses i figur 9. 
 

 
Figur 9 Slutprodukt efter att formningen är avslutad. 

3.4 Lean 
Lean har många olika begrepp, varje begrepp kan vara viktig för en delprocess eller så är 
begreppet något som ska genomsyra organisationen. Nedan följer en beskrivning på de 
vanligaste begreppen [8].  
 
Jidoka – Jidoka beskriver hur processer kan delvis automatiseras men fortfarande ha en 
operatör.  
 
3M – står för Muda, Mura och Muri. Muda är de 7+1 slöserien, vilka i sin tur är 
överproduktion, väntetid, onödiga transporter, överarbete, omarbete, onödiga lager och 
buffrar, onödiga rörelser och transporter samt medarbetarens outnyttjade kapacitet. Mura 
avser tunga lyft och Muri avser ojämnt produktionsflöde. Ett verktyg som fokuserar på Muri 
är Heijunka. 
 
5S – är en regel för ordning och reda. De fem S:n är Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke 
vilket på svenska har översatts till Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Sköt om.  
En väldigt fri översättning av 5S är håll snyggt och rent hela tiden. 
 
Andon – System för att kunna förmedla kvalitetsproblem eller processproblem till ledningen, 
medarbetare eller underhållsavdelningen.  
 
Flaskhalsanalys – analys som görs för att avgöra vilken delprocess som bidrar till köbildning. 
 
Gemba – där värdet skapas. Ett uttryck för att ha förståelse över arbetsplatsen där arbetet 
utförs. Ibland talas det även om gemba walk vilket är en metodik att som tjänsteman 
regelbundet fysiskt besöka de arbetsplateser där det verkliga arbetet sker.   
 
Heijunka innebär produktionsutjämning. Genom att ha en stabil process, ett förutsägbart 
produktionsflöde och en flexibel arbetstplats kan nivån av produktionsutjämning vara hög. 
 
Hoshin Kanri – linjera högsta ledningens övergripande mål med hela verksamheten.   
 
JIT – Just-in-time, rätt tillverkad artikel som tillverkas precis lagom till leverans minskar 
behovet av att bygga upp lager och mellan lager. Detta gör i sin tur att inte lika mycket kapital 
binds i lagerkostnader.  
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Kanban – synliggörande av materialbehov. Ofta kan det bestå av kort, tavla eller rullband för 
att visa vad som ska tillverkas härnäst. 
 
KPI – Key performance index, nyckeltal som ska hjälpa till att fylla företagets mål. 
 
OEE – Overall equipment effictiveness är ett mätetal för hur stor del av arbetad tid som ger 
tillverkade artiklar till rätt kvalitet. 
 
PDCA – Plan do check act, ständigt förbättringsarbete.  
 
Poka-Yoke – felsäker produktion. Med det menas att det ska vara svårta att tillverka eller 
montera detalj felaktigt. 
 
Root Cause analysis – vad är grundorsaken till problemet? Fråga varför 5 gånger. 
 
SMED – Single minute exchange dies, snabb uppstart av ny artikel som ska tillverkas. Vilket 
nås genom att ha minimal omställningstid.  
Sex stora förluster (break downs, setup, small stops, reduced speed, start up rejects, 
production rejects),  
 
SMART – projektmål ska vara SMARTa vilket översatt till svenska står för att målen ska vara 
specifika, mätbara, accepterade, releventa och tidsspecifikt. Detta kan ses som en 
minnesregel för att avgöra om satta mål är vettiga.  
  
Standardiserat arbete – samma arbete ska ske på samma sätt oavsett operatör. 
  
Takt tid – verktyg för tidsplanering. Varje delprocess i en kedja ska helst ha samma Takt tid. I 
detta arbete kommer inte takt tid att tas hänsyn till då de processer som undersöks är 
otaktade. 
 
TPM – Total productive mainteness. TPM är en metodik för att minimera antalet 
totalhaverier av maskiner, små stopp och minskning av produktionsdefekter. Detta 
åstakomms med hjälp av 5S, underhåll, förbättringsarbete, hälsa & säkerhet samt träning & 
utbildning. 
 
Value stream mapping eller värdeflödesanalys – analys av process framförallt med avsikt att 
finna de 7+1 slöserierna.   
 
Visual factory – verktyg för att snabbt och enkelt beskriva processers status. Det kan vara i 
form av en tavla där utbyten, leveranser och produktionskö är synlig. 
 

3.5 Six Sigma 
Six Sigma är en metodik för förbättringsarbete som använder statistiska hjälpmedel. Några 
av Six Sigmas nyckelord finns förklarade här nedan [3]. 
 
DMAIC – Define, measure, analyze, improve, controll. Det är Six Sigma:s projektapproach, 
jmf med Kaizen och LEAN PDAC. 
 
Cpk – Statistiskt mätetal som beskriver hur duglig en process är. En process med högt Cpk-
värde har låg standardavviklse i förhållande till toleranser. En sex sigma process ska ha ett 
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Cpk-värde på 2. 
 
Ishikawadiagram/Fiskbensdiagram – Orsaksambandsdiagram används då grundorsaken till 
ett problem ska hittas. Ofta används de 7M:n som en grund i varje ben. Från grundbenen 
antecknas detaljerade tänkbara orsaker. 
 
7M – Material, Metod, Maskin, Mätmetod, Moder natur, Människa och Managment. Att utgå 
från dessa 7 grunder hittas ofta orsaken till fel.  

3.6 Kaizen 
Innebär ständiga förbättringar. Målet är att ha ett kontiuerligt förbättringsarbete där många 
små förbättringar införs hela tiden. Målet är att hela tiden ha ett tänk om vad som kan göras 
bättre. En metodik som används är P-D-A-C-cykeln (Plan Do Act Check) [9].  
 

 

4. Metod och Tillvägagångssätt  

4.1 Läppning 
En förstudie där olika parametrar undersöktes gjordes. Studien gjordes för att finna lämpliga 
arbetsområden, lämpliga försöksparametrar, hitta svarsparametrar samt allmänt undersöka 
hur just denna läppningsmaskin fungerade. En del som undersöktes var läppvätskan och 
lappgritten, dels teknisk information om dessa som kemiska beståndsdelar men även 
läppvätskans förmåga att blanda sig med lappgritten. I förstudien gjordes också en 
flaskhalsanalys av hela läppningen för att finna vilken takttid läppningen ska ligga inom. 
Under studien undersökte vad olika hastigheter på läppskivan kunde orsaka, hur flödet av 
läppvätska påverkar processen, ifall olika platser på läppmaskinen gav olika resultat, hur 
fyllnadsgraden i varje lappkrans påverkar, ifall storleken på det som läppas påverkar. En av 
de parametrar som undersöktes i förstudien var placeringen av läppobjektet i läppmaskinen, 
e.g. vilken läppkrans som användes, se figur 10. 
 

  
Figur 10 Läppmaskinen sedd ovanifrån, det finns tre olika läppkransar där det är möjligt 
att placera objekt att läppa [10]. 
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Förstudien gav de parametrar som sedan byggde upp DoE:n. För att få resultat som ska likna 
produktion används produktionsmaterial till den slutgiltliga DoE:n. Parametrar som 
ändrades var läppvätskeflöde, fyllnadsgrad, läppskivans hastighet, storlek på statorer och 
pålagd last. Förutom det kunde läpptiden ändras, detta då försöksmatrisen kunde resultera i 
försök som gav för mycket avverkning. Avverkningen antogs vara linjär med läpptiden. 
 
Vid förstudien så mättes läppobjektens tjocklek före läppning. Därefter läppades objekten, 
torkades av med hjälp av papper för att sedan mätas igen. Mätningarna gjordes med en 
mikrometer. Samtliga statorer som läppades individmärktes för att kunna jämföra resultat 
för och efter läppning.  
 
Vid DoE:n mättes tjockleken på alla objekt innan läppning med hjälp av mikrometer. För att 
hålla isär de olika individerna lades samtliga objekt på ett numrerat underlägg, där varje 
numer motsvarade en enskild individ. Läppschablonerna numrerades och objekten lades i 
numerordning i schablonerna. Efter läppning plockades alla läppade objekt upp och 
förvarades i nummerordning. Alla statorer sköljdes av och tvättades i ultraljudstvätt innan 
tjockleken mättes med hjälp av mikrometer. Även ytfinheten mättes med en släpnålsgivare 
över 5,6 mm. Från ytfinhetensmätningen noterades värden för Ra, Rz och Rmax.  

4.2 Formning av PEEK-slang 
För att optimera dagens process där PEEK-slangar formas gjordes en arbetsplatsstudie. 
Studiens grund var att se på processen ur ett LEAN-perspektiv och finna det inom LEAN 
definerade slöserier.  Processen utvärderades även arbetsmiljömässigt, både ergonomiskt och 
den sociala arbetsmiljön. Efter utvärdering togs offerter fram och kostnadsförslag på 
förbättringsarbete. 
 
Det finns 10 olika varianter av slangar som formas, se tabell 1. De fyra vanligaste slangarna 
står för 85% av volymen. Dessa fyra varianter delar samma fixturplattform, det vill säga item 
56303343, 56303344, 56303345 och 56303342, fixturplattformen är samma som i figur 8. 
Item 28969112 och 28947864 delar också plattform, varje plattform är kapabel till att 
tillverka 4 stycken slangar simultant, se figur 11. Volymerna är låga för dessa varianter, 
årsvolymen utslaget på veckor tyder på att inte mer än ett 10-tal görs i snitt varje vecka av 
dessa. Övriga varianter har lägre produktionstakt än fem i veckan. 
 
Tabell 1 De 10 varianterna av PEEKslang de senaste året har tillverkats samt vilken 
årsvolym och slanglängd som behövs till vardera variant. 

Item Beskrivning Antal/år Slang 
Slanglängd 

[mm] 

56303343 LOOP 500?L BEARB. 2957 Grön PEEK TUBING ID 0,75 (1/16") 1132±2 

56303344 LOOP 1ML BEARB. 1211 Grön PEEK TUBING ID 0,75 (1/16") 2264±2 

56303345 LOOP 2ML BEARB. 1350 Grön PEEK TUBING ID 0,75 (1/16") 4527±2 

56303342 LOOP 100?L BEARB. 730 Orange PEEK TUBING ID 0,5 (1/16") 509±2 

28969112 CAPILLARY / Accumulator 332 Grå PEEK TUBING ID 1,0 (1/16") 160±2 

28947864 CAPILLARY / Accumulator 282 Orange PEEK TUBING ID 0,5 (1/16") 160±2 

56303262 KAPILLAR 100 KPL 150 Grön PEEK TUBING ID 0,75 (1/16") 2*282±1 

56324575 KAPILLAR 84 Grå PEEK TUBING ID 1,0 (1/16") 170,5±2 

56303260 KAPILLAR 10 KPL 113 PEEK TUBING ID 0,25 (1/16") 2*281±1 

56304360 LOOP 10 ?L BEARB. 100 PEEK TUBING ID 0,25 (1/16") 204±2 
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Figur 11 Näst vanligaste fixturen som används till en årsproduktion av ungefär 300 
slangar.  

5. Resultat 

Detta kapitel presenterar resultat från förstudien av läppningen, DoE:n och 
arbetsplatsstudien för formning av PEEK-slang. 

5.1 Förstudie läppning 
Resultatet från flaskhalsanalysen visar att det är låg beläggning på läppmaskin. Vilket gör att 
någon takttid inte behöver tas hänsyn till. Undersökningen av läppolja och pulver visar att 
läppulvret är SiC från Stähli med storlek 600, vilket motsvarar en medelstorlek av 9,3 µm [6]. 
Läppoljan kommer från Kemets. Läppulver och olja blandas dåligt, mycket omblandning 
behövs innan användning för att pulvret ska blandas in i oljan. 
 
I tabell 2 kan resultat från förstudien av 40 mm statorer utläsas. Läppskivan kördes i detta 
test med en hastighet av 50 rpm, läppvätskan droppade med en droppe/sekund och 
statorerna läppades i 10 minuter.  Två tester gjordes, första läppomgången las hälften av 
bitarna i innerring på en schablon medan resterande av bitarna las i en ytterring, se figur 4. 
Detta för att avgöra om placering inuti en schablon hade någon avgörande roll. Resultatet 
visar att det inte statistiskt går att se någon skillnad mellan material läppat i innerring 
jämfört med material läppat i ytterring (avverkning innerring 18 µm med standardavvikelse 
på 5 µm och ytterring avverkades 20 µm med standardavvikelse 9 µm).  
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Tabell 2 Resultat efter läppning av 40 mm statorer. Första läppningen läppades hälften i 
innerring och hälften i ytterring. I andra läppningen läppades alla i ytterring. 

Initialmått 
[mm] 

Mått efter 
första läppning 

[mm] 

Avverkning 
ytterring 

[mm] 

Avverkning 
innerring 

[mm] 

Mått efter 
andra läppning 

[mm] 

Avverkning 
ytterring 

[mm] 

18,07 18,055 0,015  18,051 0,004 

18,077 18,068 0,009  18,06 0,008 

18,073 18,061 0,012  18,054 0,007 

18,081 18,052 0,029  18,048 0,004 

18,095 18,072  0,023 18,06 0,012 

18,142 18,123  0,019 18,099 0,024 

18,138 18,123  0,015 18,117 0,006 

18,155 18,126 0,029  18,107 0,019 

18,114 18,101  0,013 18,07 0,031 

18,153 18,138  0,015 18,103 0,035 

18,183 18,157  0,026 18,134 0,023 

18,175 18,151 0,024  18,134 0,017 

Medel  0,020 0,018  0,021 

Stddev  0,009 0,005  0,011 
 
Andra testet med 40 mm statorer lades alla 12 bitar i ytterring, annars samma 
förutsättningar som innan. Resultat blir ungefär lika stor avverkning som tidigare 
(avverkning innan 20 µm med standardavvikelse på 9 µm och efter avverkades 21 µm med 
standardavvikelse 11 µm). Det som däremot visade sig var att schablonerna måste fyllas på 
symetriskt, annars roterar inte läppkransen.  
 
Test gjordes även med 55 mm statorer. Dessa statorer placerades i en annan läppkrans 
jämfört med 40 mm statorerna. Detta för att se om olika läppkransar kunde påverka 
läppresultatet. Resultatet kan ses i tabell 3. Försök gjordes med olika fyllnadsgrader av 
schablonerna. I första försöket fylldes alla platser, i nästa försök fylldes hälften, i tredje 
försöket fylldes endast 3 platser och i det avslutande försöket fylldes alla platser igen.  
 
Tabell 3 Läppning av 55 mm statorer.  

Mått innan 
läppning 

[mm] 

Mått efter 
1:a läppning 

[mm] 
Avverkning 

[mm] 
Mått efter 2:a 
läppning [mm] 

Avverkning 
[mm] 

Mått efter 
3:e läppning 

[mm] 
Avverkning 

[mm] 

Mått efter 
4:e läppning 

[mm] 
Avverkning 

[mm] 

26,897 26,89 0,007     26,865 0,025 

26,997 27,009 -0,012     26,944 0,065 

27,014 27,004 0,01 26,942 0,062   26,909 0,033 

26,955 26,946 0,009 26,889 0,057 26,727 0,162 26,692 0,035 

26,914 26,911 0,003 26,812 0,099   26,796 0,016 

26,891 26,879 0,012     26,859 0,02 

26,964 26,953 0,011     26,935 0,018 

26,908 26,895 0,013     26,878 0,017 

26,999 26,983 0,016 26,831 0,152 26,662 0,169 26,636 0,026 

26,925 26,916 0,009 26,828 0,088 26,669 0,159 26,659 0,01 

Medel  0,008  0,092  0,163  0,027 

Stddev  0,008  0,038  0,005  0,016 
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Medelavverkningen vid halv fyllnad är drygt 5 gånger högre än vid full fyllnad (17 µm mot 92 
µm). Vid 30% fyllnadsgrad är medelavverkningen nästan 10 gånger än vid full fyllnad (17 µm 
mot 163 µm). Avverkningen var högre vid sista läppomgången jämfört med första 
(medelavverkning första omgång 8 µm och sista gången 27 µm). Samtliga individer hade 
större avverkning i sista läppomgången jämfört med första. 
 

5.2 Resultat från DoE 
 
De parametrar som reglerades var läppflödet, läppskivans hastighet, last, fyllnadsgrad och 
storlek på objektet som läppades. Alla parametrar hade en hög och en låg inställning. För 
läppflödet var inställning hög då det droppade 3 droppar läppolja/sekund och vid läge lågt 
droppade det en droppe läppolja/sekund. Läppskivans hastighet hade i läge lågt en hastighet 
av 40 rpm och i läge högt en hastighet av 70 rpm. Lasten varierades mellan 4 kg som vid låg 
last och 11 kg vid hög last. Fyllnadsgraden varierade från 100% till 1/3. Storleken på objekten 
som läppades var antingen 40 mm eller 55 mm i diameter. All data finns i Bilaga 2 – Data 
från DoE. 
 
I figur 12 ses hur avverkningen påverkas av de olika parametrarna. Störst skillnad är det i 
avverkning mellan hög och låg fyllnad samt mellan 40 mm och 55 mm läppobjekt.  Läppflöde 
och hastighet på läppskivan påverkar i mindre utsträckning.  
 

 
Figur 12 Medelvärden för avverkning i mm/min för de olika parametrarna.  

I figur 13 – figur 15 vissas resultat från ytfinhetsmätningar. Läppskivans hastighet samt 
läppflöde påverkar varken Ra, Rz eller Rmax i någon nämnvärd utsträckning. Det som påverkar 
ytfinheten mest är fyllnadsgraden. Ra påverkas även av vilken storlek som läppas men det 
påverkar inte Rz eller Rmax. 
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Figur 13 Medelvärden för ytfinhet Ra angivet i µm för de olika parametrarna. 

 

 
Figur 14 Medelvärden för ytfinhet Rz angivet i µm för de olika parametrarna. 

 

 
Figur 15 Medelvärden för ytfinhet Rmax angivet i µm för de olika parametrarna. 

Vad som också noterades var hurvida läppkransen roterade eller stannade vid de olika 
experimenten. Det var entydigt svar där att då hög last applicerades och fyllnadsgrad var låg 
klarade inte läppkransen av att rotera. Vid samtliga andra konfigurationer roterade 
läppkranserna av sig själv.  
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Mitt under försöksserien uppkom det repor på de läppade ytorna. Repor vid läppning kan 
vara besvärligt att åtgärda. För att åtgärda reporna måste grundorsaken till reporna utredas. 
Detta gjordes som en rotorsaksutredning. Ett hjälpmedel som användes var ett 
fiskbensdiagram, se figur 16. Inga orsaker kunde härledas till varken mätmetod eller 
management.  
 

 
Figur 16 Ishikawa diagram över möjliga orsaker till repor. 

Repor beror på kontamination av större abrasiva partiklar. Utifrån ishikawadiagrammet 
testades de olika hypoteserna. Först testades att byta tillbaka till den tidigare operatören utan 
ändrat resultat. Läppning av plast som inte hade fått repor tidigare gjordes också med 
resultat att de fick repor. Schablonerna, gjorda av plexiglas, undersöktes för att se om de har 
släppt ifrån sig abrasiva partiklar. Vid undersökningen av schablonerna hittades områden 
där bitar av plexiglaset hade lossnat och potentiellt kunnat ge repor. Det visade sig också att 
plexiglaset hade liknande repor som de läppade objekten vilket minskade misstankarna mot 
att schablonerna var grundorsaken till problemet, eftersom plexiglas mot plexiglas borde inte 
ge sådana tydliga repor.  
Innan reporna uppstod hade läppolja fyllts på. Den nya läppoljan hade tagits från en 
oljerenare som ska ta bort eventuella kontamineringar från oljan. Det visade sig dock att 
detta inte var standard längre i produktion. Misstankarna var nu att oljerenaren hade 
kontaminerat oljan.  
 
För att undersöka den hypotesen tömdes och rengjordes läppmaskinen på befintlig läppolja. 
Alla delar av maskinen rengjordes för att i möjligaste mån få bort allt som eventuellt kunnat 
kontaminera läppningen. Läppoljetråget undersöktes också vid denna rengörning och 
konstaterades vara i fint skick. Efter att fyllt på ny olja igen och kört igång läppmaskinen igen 
konstaterades det att det fortfarande blev repor på de läppade objekten. Detta antogs kunna 
bero på att hela maskinen inte kunde rengöras därför läts maskinen läppa ett gäng skrotbitar 
en stund för att se om antalet repor minskade. Det visade sig så vara fallet varefter slutsatsen 
drogs att det just var kontaminerad läppolja som hade orsakat reporna i de läppade 
detaljerna.  
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5.3 Resultat formning av PEEK-slang 
 
Muda som noterades under arbetsplatsstuden var:  

- Onödiga transporter. Långt mellan de olika delstationerna 
- Väntan. I momentet där slangen formas för att sedan värmebehandlas går det till så 

att slangarna formas på en fixtur för att sedan stoppas in i ugnen. Den totala 
cykeltiden för två slangar av den vanligaste modellen är 6 minuter och 30 sekunder, 4 
minuter och 10 sekunder av denna tid är ugnscykeln. Det finns endast två fixturer 
vilket innebär att 2/3 av tiden går åt till att vänta.  

- Omarbete. Fixturerna som finns är lite slitna vilket gör att slangarna ibland släpper 
vilket ger omarbeten i uppskattningsvis 10% av de tillverkade slangarna.  

- Outnyttjad kapacitet hos en medarbetare. Detta arbetsmoment har sett liknande ut i 
åtminstonde 10 år utan att något kontinuerligt förbättringsarbete har gjorts.  

 
För att minska onödiga transporter skulle de tre olika arbetsstationerna slås ihop, eller flyttas 
närmare varandra. Problem finns då med att klippstationen används av en annan del av 
produktion och kan därför inte flyttas. Det finns inte heller plats att flytta de övriga delarna 
till klippstationen. Därför skulle ett ställ med plastlådor där alla 10 olika slangar skulle kunna 
förvaras. Ett sådant ställ med 4 stycken 12” lådor + 6 stycken 6” låder kostar  2288 SEK [11], 
se figur 17. I varje låda skulle det var möjligt att förvara slangämnen till 1-2 veckors 
standardproduktion. 
 
 

  

Figur 17 Plastlådeställ att förvara slangämnen i. 

Dragskåpet där slangarna idag sköljs i isopropanol är flyttbart. Däremot får inte det flyttas in 
till det rum som ugnen står i idag på grund av brandbestämmelser. Ugnen kan inte flyttas pga 
av att den i sällsynta fall används till härdning. Det finns en yta inom fabriken som är tänkt 
att kunna husera den delen av produktionen. För att flytta dit måste en ny ugn införskaffas. 
Kostnaden för en sådan ugn är 54 000 SEK, se Bilaga 1 – Offert ugn. Problemet återstår dock 
att ugnen måste byggas in ett brandsäkerhetsklassat rum. Uppskattad kostnad för en sådan 
ombyggnation är 200 000 SEK [12].  
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6. Slutsatser och diskussion 

6.1 Läppning  
I förstudien är det ett enskilt värde som sticker ut eftersom det tyder på negativ avverkning 
efter första läppningen. Detta beror troligen på en felmätning innan läppning. Det som 
annars sticker ut är att avverkning vid lägre fyllnadsgrad är mycket högre än väntat. Väntat 
hade varit dubbel avverkning vid halv fyllnadsgrad och lite drygt tre gångers avverkning då 
endast 3 objekt läppades. Istället är avverkningshastigheten vara någonstans 3,5 – 11,5 
gånger högre då 5 objekt läppas jämfört med då 10 läppas och 6-20 gånger högre då endast 3 
objekt läppas. Att det är betydligt högre avverkning än teoritiskt tyder på att det finns ett 
tröskelvärde där avverkningen inte längre sker linjärt med pålagd last.Relativt stor skillnad 
är det också mellan första läppningen då alla platser i schablonen fylldes och sista 
läppningen. Detta trots att förhållandena ska vara liknande. Detta tyder på att processen har 
en stor stokastisk tendens också. 
 
Då DoE:n utfördes upptäcktes snabbt att avverkning blev betydligt högre än i förstudien på 
40 mm statorerna. Detta gjordes att tiden reglerades ner på dessa för att inte få alldeles för 
stor avverkning. Tiden ska påverka avverkningen linjärt. 
 
Något förvånande visade det sig att storleken på de läppade objekten har en avgörande 
betydelse för avverkningshastigheten. Detta trots att den sammanlagda ytan mot läppskivan 
var ungefär lika stor mellan de båda sorterna som provades. Detta var något som inte 
reflekterar resultaten från förstudien heller. Resultaten från 55 mm statorerna är mer i linje 
med förstudien. Detta tyder på att det skulle kunna vara ett batchproblem med den PEEK 
som användes i DoE:n för 40 mm statorerna.  
 
Något som också var förvånande var att hastigheten på läppskivan inte hade någon 
nämnvärd inverkan på avverkningen. Detta stämmer inte överens med teorin som säger att 
avverkningshastigheten påverkas linjärt av läppskivans hastiget. Hastigheterna var mellan 40 
rpm och 70 rpm vilket borde ha givit en avverkningshastighet som var i genomsnitt 75% 
högre vid höga varvtal än vid låga. Detta gör att rekomendationen för hastigheten kommer 
vara 55 rpm (mitt emellan 40 och 70) för alla enheter. Det kan dock spekuleras i att det även 
här finns ett gränsvärde, lägre än 40 rpm, där högre hastighet på läppskivan inte resulterar i 
högre avverkning.  
 
Att fyllnadsgraden påverkar ytfinheten gör att projektmålet med att få samma resultat 
oavsett last som ska läppas inte helt kan uppfyllas. Men ytfinheten är bra även vid låg 
fyllnadsgrad vilket inte utesluter läppning av endast ett fåtal objekt. Dock kommer 
rekommendationen för bästa resultat vara att läppa många objekt samtidigt.  
 
Det visade sig också att stor last då ett fåtal objekt läppades gav problem för läppkransarna 
att rotera. I förstudien visade det sig också vara viktigt att det var symetri i hur objekten var 
placerade. Vid osymetri slutade också kransarna att rotera. Att kransarna roterar är viktigt 
annars kan planheten bli sämre. Detta tillsammans med den höga avverkningen vid hög last 
och låg fyllnad gör att rekommendationen vid lägre fyllnadsgrad kommer att vara att 
applicera låg last. Rekommendationen kommer också vara att alltid sträva efter placera 
objekten som ska läppas symetriskt.  
 
Lasten påverkar avverkningen på ett relativt förutsägbart sätt. För 55 mm varianterna (den 
variant som betedde sig som förstudien) gav låg last vid full fyllnad en medelavverkning på 
0,7 µm/min. Önskad hastighet är 2 µm/min. Vid full last är medelavverkning 1,4 µm/min. 
Vid låg fyllnad och låg applicerad last är medelavverkning 1,3 µm/min. Med låg fyllnad 
menas att 1/3 av möjliga platser är fyllda och låg last menas att 4 kg används. Hög last 
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motsvarar 11 kg vilket grovt räknat ger att låg last är 1/3 av hög last. Dessa ger likvärdiga 
resultat när det kommer till avverkning. Då lasten var hög och fyllnadsgraden var låg skulle 
det teoretiskt vara 3 gånger så hög avverkning alltså runt 4 µm/min men det visade sig vara 
nästan 15 gånger så hög eller en medelavverkning av 19 µm/min. Ungefär samma resultat 
framkom även i förstudien. Detta visar att det finns en övre gräns någonstans då mer last inte 
längre ger en linjär ökning i avverkningen. Var denna gräns går är inte undersökt i denna 
rapport, därför kommer rekommendationen av last avrundas neråt. Rekommendationen för 
55 mm objekt är därför vid full fyllnadsgrad ha en last på 11 kg. Då fyllnadsgraden är 70% - 
99% använd 8 kg last, då fyllnadsgraden är 60% - 70% använd 7 kg last och då 
fyllnadsgraden är 30% - 60% lasta endast på 4 kg dödvikt.  
 
För 40 mm varianten ser rekommendationerna lite annorlund ut när det gäller vikter. Detta 
eftersom de uppförde sig helt olikt 55 mm. Om det visar sig att den materialbatch som detta 
arbete gjordes på har fel kvalitet ska dessa rekommendationer inte följas utan då är det bättre 
att följa rekommendationern givna för 55 mm varianten. Rekommendationen för 40 mm är 
annars att endast läppa fyllda kransar med endast 4 kg dödvikt på. All annan typ av läppning 
bör göras på andra maskiner. Med den inställningen var medelavverkningen i DoE:n 7,1 µm. 
Vilket fortfarande är högt. Därför bör läpptiden minskas ner från 10 minuter till 3 minuter.  
 
Flödet av läppolja påverkade inte läppningen nämnvärt. Därför ges rekommendationen att 
flödet ska vara drygt en droppe/sekund. Detta för att det ligger inom det testade intervallet 
samt att det är tillverkarens rekommendation [6].  
 
De rekommendationer som har givits finns sammanfattade i tabell 4. Vidare är 
rekommendationen att placera läppobjekten symetriskt i schablonerna. 
 
Tabell 4 Rekommenderade parametrar vid läppning. 

Objekt Fyllnadsgrad Varvtal [rpm] Läppflöde Last Tid 

40 mm 100 % 55 1+ droppe/sekund 4 kg 3 min 

55 mm 100 % 55 1+ droppe/sekund 11 kg 10 min 

55 mm 70-99 % 55 1+ droppe/sekund 8 kg 10 min 

55 mm 60-70 % 55 1+ droppe/sekund 7 kg 10 min 

55 mm 30-60 % 55 1+ droppe/sekund 4 kg 10 min 

 
Efter att ha varit tvungen att fylla på med nytt läppmedel och läppolja började även repor 
uppträda på de läppade detaljerna. Det har medfört tydligare rutiner vid påfyllnad av 
läppolja. Läppoljerenaren används inte längre utan läppolja tas direkt ifrån tillverkarens 
behållare.  

6.2 Formning 
Att förbättra produktionskapaciteten för formning av PEEK-slangar kan göras med relativt 
små medel. En investering av fyra nya fixturer á 2000 kr, samt en investering av ställ med 
lådor för totalt uppskattningsvis 10 288 :- skulle teoritiskt ge en produktionshöjning med 
200% för produkten med största årsvolym. En teoritisk produktionshöjning med 200% 
brukar inte betyda att den verkliga produktionshöjningen blir lika stor, därför att det 
kommer in andra faktorer som påverkar produktionshastigheten. Men det är inte orimligt att 
tro att en fördubbling av produktionskapaciten är möjlig för högvolymsprodukten med dessa 
små insatser.  
 
Anledningen till att det med så små medel går att förbättra produktionskapaciteten så mycket 
är att det under mycket lång tid inte har varit något kontinuerligt förbättringsarbete på denna 
arbetsstation. Detta kan ha orsakats av kommunikationsproblem, vilket i sin tur kan ha sina 
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orsaker i att personen som jobbade vid denna arbetsstation var döv. Detta är någonting som 
är en personalledningsfråga hur detta bäst arbetas med. En del är dock att ha en bra social 
arbetsmiljö, vilket skulle kunna vara en anledning till att flytta nuvarande arbetsstation till en 
mer central del av produktionen. Dock visade det sig att arbetsmiljöregler och 
brandrestriktioner tvingar in ugnsmomentet i ett brandklassat rum. Kostnaderna för att 
flytta denna arbetsstation (kostnaden var 254 000:- ) kan inte räknas hem direkt på grund av 
av bättre produktionskapacitet. Denna flytt måste istället motiveras av mjukare värden så 
som till exempel bättre arbetsledning, bättre psykosocial arbetsmiljö.  
 
Total kostnad för alla önskade införskaffningar och ombyggnationer kan ses i tabell 5.  
 
Tabell 5 Åtgärder och kostnader för arbetsstation formning av PEEK-slang. 

Åtgärd Orsak Kostnad[SEK] 

Nya fixturer Minska onödig väntan 8000 

Införskaffning av ställ 
med plastlådor 

Minska onödiga 
transporter 2288 

Införskaffning av ny ugn 
Minska onödiga 
transporter 54000 

Nybyggnation av 
brandsäkert 
ugnsutrymme 

Minska onödiga 
transporter 200000 

Totalt  264288 
 
I arbetets inledning utreddes huruvida delar av arbetet kunda automatiseras, Jidoka. 
Lindningen av PEEK-slangarna skulle kunna göras maskinellt men ingen vinning skulle 
göras då. Det var inte det momentet som var mest tidsödande. Takttiden bestämdes istället 
av ugnscykeln och antalet fixturer. Det som också undersöktes var en ugn av typen 
transportörsugn, där ett band löper genom hela ugnen och ugncykelns tid beror på 
bandhastigheten. Denna lösning gick inte vidare på grund av brandsäkerhet. Troligen skulle 
en sådan ugnslösning även ha fallit på kostnaden för ugnen.  
 
Den bästa rekommendationen i detta läge är att tillverka nya fixturer. 

6.3 Reflektioner på projektutförandet 
Den delen av detta arbete som kommer ge de största besparingarna, formning av PEEK-
slang, var den delen av arbetet som tog minst tid att göra. Anledningen till detta var att den 
delen hade inte fått så mycket uppmärksamhet över en längre tid.  
 
Som många gånger då ett arbete görs under begränsad tid är bristen på adekvat data alltid ett 
problem. I fallet med läppningen blev tiden för datainsamling mycket kortare än först 
planerat. Detta berodde på ett flertal faktorer som inte hade tagits med i 
projektplanneringen. En del av förseningen berodde på att detta projektet var beroende av att 
rätt sorts produkter skulle gå i produktion, då projektet ville läppa produktionsmaterial. 
Eftersom detta projektet ville använda produktionsmaterial var denna process tvungen att bli 
accepterad av produktionsavdelningen. För att få process accepterad gjordes utfallsprov och 
dessa prov hade inte blivit fullt utvärderade vid projektets start.  
Läppmaskinen blev också stoppad i en dryg vecka av huvudskyddsombudet vilket också 
åsamkade förseningar. Detta för att det inte fanns något utsug ovanför läppmaskinen och det 
fanns de som fick huvudvärk av läppoljan. 
För att kunna variera lasten på läppningen var också nya vikter tvungna att tillverkas, vilket 
inte fanns med i projektplannen. Det tog ungefär två veckor att få fram dem. Tur i oturen 
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kunde tillverkningen av vikter, åtgärda utsug över läppmaskinen samt utvärdering av 
utfallsprover ske parallellt. När väl maskinen fick köras igen tog det inte lång tid innan det 
blev problem med repor, det tog ytterligare ungefär en vecka att lösa det problemet.  
 
Skulle detta arbete göras om skulle rekommendationen vara att göra datainsamling över en 
längre tid för att sedan utvärdera detta. Det skulle ge mer underbyggda modeller. Ett resultat 
som blev överaskande i denna uppställningen var hur stor skillnad det var mellan 40 mm och 
55 mm varianter. Anledningen till den skillnade kan det bara spekuleras om med det data 
som finns tillgängligt. Med mer data skulle mer långtgående slutsatser dras, om det berodde 
på dimensionen eller plastkvaliteten.   

6.4 Förslag på fortsatt arbete 
En längre undersökning av olika batcher PEEK-plast där avverkningshastigheten undersöks 
skulle vara av intresse både utifrån att utvärdera resultat som framkommit i denna rapport 
men även för att kunna kvalitetssäkra inkommande PEEK-plast i framtiden. Ett förslag skulle 
vara att vid varje ny batch som används görs det utfallsprov där avverkningshastigheten i 
läppmaskinen mäts. För att veta processdugligheten skulle det också vara möjligt att samla 
ihop data från en stor mängd försök och räkna ut Cpk för processen. 
 
Läppulvret blandade sig dåligt med läppoljan. Ett arbete som fokuserar på att finna en 
läppolja och pulver som blandar sig bättre med varandra är att rekommendera. 
 
För formningen rekommenderas att förutom nya fixturer ska en visual factory station göras. 
Stationen skulle kunna bestå av en enkel whitebordtavla där förväntat antal tillverkade 
slangar, faktiskt tillverkade slangar och eventuella problem eller förbättringar skrivs upp. 
Detta för att få in P-D-A-C tänk även på den arbetsstationen samt att i viss mån förbättra den 
sociala arbetsmiljön. 
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Bilaga 1 – Offert ugn 
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Bilaga 2 – Data från DoE 

Läpp-
flöde Last Fyllnad 

Hastig-
het Storlek Tid Snurr 

Höjd 
före 

Höjd 
efter 

Delta 
höjd Ra Rz Rmax 

-1 1 -1 -1 -1 5 0 23,18 23,089 0,091 0,307 2,2 2,82 

-1 1 -1 -1 -1 5 0 23,124 23,049 0,075 0,282 2,07 2,47 

-1 1 -1 -1 -1 5 0 23,186 23,014 0,172 0,257 1,88 2,04 

-1 1 -1 -1 -1 5 0 23,181 23,018 0,163 0,292 2,1 3,15 

-1 1 -1 -1 -1 5 0 23,094 23,004 0,09 0,259 2,01 2,24 

-1 1 -1 -1 -1 5 0 23,09 23,004 0,086 0,294 2,31 2,42 

1 -1 1 1 -1 10 1 23,148 23,072 0,076 0,128 1,28 1,57 

1 -1 1 1 -1 10 1 23,128 23,051 0,077 0,134 1,14 1,21 

1 -1 1 1 -1 10 1 23,117 23,053 0,064 0,157 1,64 2,46 

1 -1 1 1 -1 10 1 23,102 23,034 0,068 0,167 1,39 1,85 

1 -1 1 1 -1 10 1 23,086 23,036 0,05 0,151 1,36 1,69 

1 -1 1 1 -1 10 1 23,173 23,022 0,151 0,152 1,69 1,72 

1 -1 1 1 -1 10 1 23,086 23,018 0,068 0,161 1,67 1,9 

1 -1 1 1 -1 10 1 23,086 23,023 0,063 0,148 1,28 1,38 

1 -1 1 1 -1 10 1 23,173 23,025 0,148 0,153 1,14 1,46 

1 -1 1 1 -1 10 1 23,085 23,025 0,06 0,131 1,09 1,34 

1 -1 1 1 -1 10 1 23,094 23,025 0,069 0,134 1,1 1,23 

1 -1 1 1 -1 10 1 23,086 23,037 0,049 0,153 1,26 1,46 

1 -1 1 1 -1 10 1 23,081 23,025 0,056 0,124 0,97 1,02 

1 -1 1 1 -1 10 1 23,088 23,023 0,065 0,147 1,26 2 

1 -1 1 1 -1 10 1 23,084 23,035 0,049 1,45 1,24 1,62 

1 -1 1 1 -1 10 1 23,09 23,025 0,065 0,152 1,32 1,48 

1 -1 1 1 -1 10 1 23,09 23,028 0,062 0,156 1,41 2,27 

1 -1 1 1 -1 10 1 23,117 23,029 0,088 0,144 1,2 1,3 

1 -1 1 1 -1 10 1 23,11 23,054 0,056 0,131 1,03 1,18 

1 -1 1 1 -1 10 1 23,09 23,047 0,043 0,148 1,25 1,66 

1 1 -1 1 -1 2,5 0 23,14 23,04 0,1 0,295 2,01 2,43 

1 1 -1 1 -1 2,5 0 23,079 22,99 0,089 0,334 2,75 3,87 

1 1 -1 1 -1 2,5 0 23,18 23,09 0,09 0,31 2,35 2,46 

1 1 -1 1 -1 2,5 0 23,175 23,075 0,1 0,304 2,57 3,36 

1 1 -1 1 -1 2,5 0 23,15 23,064 0,086 0,305 2,56 3,58 

1 1 -1 1 -1 2,5 0 23,147 23,064 0,083 0,346 2,73 3,17 

1 -1 -1 -1 -1 2,5 1 23,131 23,064 0,067 0,328 2,37 2,72 

1 -1 -1 -1 -1 2,5 1 23,109 23,037 0,072 0,329 2,84 3,82 

1 -1 -1 -1 -1 2,5 1 23,148 23,1 0,048 0,236 2,22 4,23 

1 -1 -1 -1 -1 2,5 1 23,173 23,024 0,149 0,209 1,63 1,86 

1 -1 -1 -1 -1 2,5 1 23,138 23,024 0,114 0,278 2,18 2,37 

1 -1 -1 -1 -1 2,5 1 23,153 23,042 0,111 0,286 2,93 4,49 

-1 1 1 1 -1 5 1 23,09 23,035 0,055 0,164 1,63 1,63 

-1 1 1 1 -1 5 1 23,121 23,053 0,068 0,173 1,32 1,32 

-1 1 1 1 -1 5 1 23,151 23,088 0,063 0,186 1,74 1,74 

-1 1 1 1 -1 5 1 23,158 23,114 0,044 0,185 1,29 1,29 
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-1 1 1 1 -1 5 1 23,157 23,088 0,069 0,277 5,46 5,46 

-1 1 1 1 -1 5 1 23,106 23,037 0,069 0,15 1,14 1,14 

-1 1 1 1 -1 5 1 23,09 23,038 0,052 0,176 1,24 1,24 

-1 1 1 1 -1 5 1 23,127 23,074 0,053 0,159 1,69 1,69 

-1 1 1 1 -1 5 1 23,093 23,082 0,011 0,208 1,63 1,63 

-1 1 1 1 -1 5 1 23,1 23,049 0,051 0,235 4,56 4,56 

-1 1 1 1 -1 5 1 23,132 23,098 0,034 0,18 1,4 1,4 

-1 1 1 1 -1 5 1 23,098 23,037 0,061 0,178 2,44 2,44 

-1 1 1 1 -1 5 1 23,154 23,121 0,033 0,196 1,56 1,56 

-1 1 1 1 -1 5 1 23,104 23,047 0,057 0,175 1,52 1,52 

-1 1 1 1 -1 5 1 23,14 23,084 0,056 0,226 1,88 1,88 

-1 1 1 1 -1 5 1 23,094 23,034 0,06 0,19 1,29 1,29 

-1 1 1 1 -1 5 1 23,076 23,031 0,045 0,273 6,11 6,11 

-1 1 1 1 -1 5 1 23,102 23,045 0,057 0,18 1,91 1,91 

-1 1 1 1 -1 5 1 23,11 23,04 0,07 0,189 1,3 1,3 

-1 1 1 1 -1 5 1 23,125 23,065 0,06 0,222 2,27 2,27 

1 1 1 1 1 10 1 26,938 26,922 0,016 0,146 1,41 1,72 

1 1 1 1 1 10 1 26,865 26,851 0,014 0,149 1,58 1,87 

1 1 1 1 1 10 1 26,93 26,915 0,015 0,179 1,99 2,68 

1 1 1 1 1 10 1 26,911 26,897 0,014 0,148 2,16 4,14 

1 1 1 1 1 10 1 26,88 26,872 0,008 0,152 2,02 2,59 

1 1 1 1 1 10 1 26,911 26,903 0,008 0,148 1,72 2,72 

1 1 1 1 1 10 1 26,869 26,854 0,015 0,189 1,79 2,59 

1 1 1 1 1 10 1 26,91 26,902 0,008 0,138 1,28 1,55 

1 1 1 1 1 10 1 26,934 26,921 0,013 0,144 1,22 1,36 

-1 1 -1 1 1 10 0 26,922 26,66 0,262 0,289 1,96 2,24 

-1 1 -1 1 1 10 0 26,897 26,663 0,234 0,287 2,31 3,25 

-1 1 -1 1 1 10 0 26,854 26,641 0,213 0,277 1,9 2,11 

1 1 -1 -1 1 10 0 26,851 26,709 0,142 0,257 2,05 2,32 

1 1 -1 -1 1 10 0 26,872 26,714 0,158 0,273 1,89 2,01 

1 1 -1 -1 1 10 0 26,902 26,778 0,124 0,388 5,53 7,11 

-1 -1 1 1 1 10 1 26,66 26,656 0,004 0,132 1,75 2,82 

-1 -1 1 1 1 10 1 26,709 26,702 0,007 0,158 1,88 3,68 

-1 -1 1 1 1 10 1 26,915 26,913 0,002 0,163 2,1 2,72 

-1 -1 1 1 1 10 1 26,663 26,657 0,006 0,142 1,55 2,3 

-1 -1 1 1 1 10 1 26,714 26,708 0,006 0,131 1,1 1,59 

-1 -1 1 1 1 10 1 26,903 26,891 0,012 0,137 1,41 2,24 

-1 -1 1 1 1 10 1 26,641 26,617 0,024 0,245 3,31 8,3 

-1 -1 1 1 1 10 1 26,778 26,761 0,017 0,121 0,95 1,14 

-1 -1 1 1 1 10 1 26,921 26,913 0,008 0,144 1,67 3,15 

1 -1 -1 1 1 10 1 26,913 26,887 0,026 0,193 1,92 3,47 

1 -1 -1 1 1 10 1 26,891 26,875 0,016 0,172 2,08 3,32 

1 -1 -1 1 1 10 1 26,913 26,895 0,018 0,149 0,98 1,02 

-1 -1 -1 -1 1 10 1 26,887 26,874 0,013 0,239 3,03 3,72 

-1 -1 -1 -1 1 10 1 26,875 26,857 0,018 0,165 1,69 2,69 

-1 -1 -1 -1 1 10 1 26,895 26,883 0,012 0,166 1,12 1,14 
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1 -1 1 -1 1 10 1 26,656 26,655 0,001 0,136 1,18 1,4 

1 -1 1 -1 1 10 1 26,702 26,701 0,001 0,159 2,29 2,99 

1 -1 1 -1 1 10 1 26,874 26,872 0,002 0,136 1,69 2,95 

1 -1 1 -1 1 10 1 26,657 26,653 0,004 0,135 1,54 2,64 

1 -1 1 -1 1 10 1 26,708 26,702 0,006 0,138 1,44 1,98 

1 -1 1 -1 1 10 1 26,857 26,853 0,004 0,113 0,84 0,95 

1 -1 1 -1 1 10 1 26,617 26,608 0,009 0,139 1,25 1,6 

1 -1 1 -1 1 10 1 26,761 26,758 0,003 0,142 1,55 2,23 

1 -1 1 -1 1 10 1 26,883 26,877 0,006 0,141 1,61 2,33 

-1 1 1 -1 1 10 1 26,655 26,644 0,011 0,141 0,99 1,17 

-1 1 1 -1 1 10 1 26,701 26,686 0,015 0,14 1,05 1,21 

-1 1 1 -1 1 10 1 26,872 26,855 0,017 0,151 1,26 2 

-1 1 1 -1 1 10 1 26,653 26,641 0,012 0,143 1,02 1,17 

-1 1 1 -1 1 10 1 26,702 26,691 0,011 0,139 1,06 1,17 

-1 1 1 -1 1 10 1 26,853 26,838 0,015 0,135 1,1 1,45 

-1 1 1 -1 1 10 1 26,608 26,589 0,019 0,129 1,2 1,56 

-1 1 1 -1 1 10 1 26,758 26,742 0,016 0,138 1,11 1,17 

-1 1 1 -1 1 10 1 26,877 26,851 0,026 0,148 1,3 1,46 

 


