
1 miljon 
kombinationer 

14 
karossfärger

20 färger på 
spegelkåporna

Små tillverkningsserier, stora risker 

En av de största utmaningarna inom plastind-

ustrin idag är att hantera det ökade behovet av 

ett mycket bredare produktsortiment i mindre 

serier. Tillgången på skräddarsydda och uni-

ka modeller ökar – från telefoner till löparskor. 

Det kräver fler formbyten och det är därför 

nödvändigt att begränsa driftstoppen. Ett tyd-

ligt exempel kommer från fordonsbranschen; 

trenden började med Mini och fortsatte i och 

med att Fiat lanserade Fiat 500 under 2007. 

Fiat erbjöd 500 000 olika kombinationer för 

fordonet; det ursprungliga sortimentet utgjor-

des av 14 olika karossfärger och 20 back-

spegelkåpor. Detta har idag vuxit till över en 

miljon olika varianter. För att vi ska kunna stå 

oss i konkurrensen, måste produktionslinjer-

na kunna tillverka ett brett sortiment av olika 

produkter. Alla tekniska (produkter och pro-

cesser) och icke-tekniska (organisation och 

formgivning) faktorer har omdefinierats för 

att möjliggöra detta. Alla sektorer måste följa 

principerna för just-in-time eller Lean manu-

facturing, samtidigt som man fokuserar på 

kostnaderna, ledtiderna och kvaliteten, utan 

att operatörernas säkerhet åsidosätts.

Inom denna krävande produktionsmiljö spe-

lar plastindustrin en viktig roll: den tillhanda-

håller delar som ger produkter från olika bran-

scher den avslutande touchen.

Plastindustrin påverkas i synnerhet av nya 

produktionskrav för att tillfredsställa kunder-

nas behov. Efter en större analys av proces-

serna omfördelar den här branschen investe-

ringarna och byter ut utrustning för att möta 

den utmaning som mindre tillverkningsserier 

medför.
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Optimering av den generella 
effektiviteten hos utrustning inom 
plastindustrin

Källa: caradisiac.com
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Identifiera och eliminera
Visste du att ...

SMED-metoden 
(Single-Minute Exchange of Die)

utvecklades 1970 av Shigeo Shingõ 

för Toyotas räkning. Hans mål: att 

byta en gjutform inom mindre än tio 

minuter genom att minimera driftstop-

pet mellan den gamla och nya formen 

i tillverkningsserien. Genom att för-

vandla improduktiv tid till produktiv 

tid innebär den teoretiska optimering 

som denna process ger en växlingstid 

på nära nog noll. Drömscenariot är att 

tillverkning av enstaka delar inte ska 

vara dyrare än serietillverkning.

Den viktigaste tiden 
under en tillverkningsserie 
är tiden då vi inte tillverkar 
någonting.

“
Brian C.
Fordonsbranschen | Produktionschef

För att bibehålla höga prestandanivåer måste 

varje produktionsenhet analysera förutsätt-

ningarna på arbetsplatsen. När ett företag vill 

minska lagret, begränsa produktionsstoppen 

och eliminera onödiga eller farliga processer 

måste alla tillverkningsområden utvärderas. 

SMED och Lean-processer identifierar och 

eliminerar eventuella aktiviteter som ger ett 

mindre effektivt processflöde.

Produktivitetsanalytiker utvärderar resur-

sernas prestanda och organisationens el-

ler anläggningens effektivitet. Resultaten 

av deras studier leder fram till nya utlös-

ningsmekanismer som syftar till att förbätt-

ra produktionsstrategierna. De specifika 

rekommendationerna som dessa studier 

resulterar i kan genomföras i kundens egen 

takt. 

“
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Produktionsomställning – 
ett avgörande ögonblick inom plastindustrin

Det tar ofta mycket längre tid att genomföra 

ett formbyte än man tror. Genom att obser-

vera processen får företagen möjlighet att 

hitta potentiella förbättringar. Under denna 

observation kan de även identifiera arbets-

steg som är farliga för de operatörer som 

hanterar utrustningen. Det betyder att det är 

nödvändigt att analysera hela produktions-

linjen för att kunna förbättra produktiviteten.

Härigenom kan man komma med rekom-

mendationer för att spara tid, öka flexibili-

teten, optimera tillförlitligheten i processen 

och säkerställa kvaliteten hos de tillverkade 

delarna.

Observation och 
mätning: det verkliga 
testet

PersonalMaskin

VERKLIG KOSTNAD

PersonalMaskin

QMC-POTENTIAL
REC

Förbättringar i fråga om operatörstid och maskinkostnader kan variera beroende på 
marknadssektor. QMC-lösningar utformas efter kundens specifika behov.

Med hjälp av Stäublis snabbkopplingar har 
vi kunnat spara in nästan 40 % 
av våra processer under omställningar 
av produktionslinjen.
Denis P. Metodtekniker

Produktionsanläggningar inom plastindustrin 

hanterar ofta hundratals och ibland till och 

med tusentals olika formar. Produktiviteten 

är inte bara beroende av maskinens prestan-

da, utan också av hanteringen av maskinens 

driftstopp. Formbyten inom formsprutning 

står ofta för den största delen av driftstoppen.

Arbetet med formarna och pressarna under 

formbyten är vanligen där de största tidsvin-

sterna kan uppnås.

“ “

Visste du att ...

OEE: en kritisk faktor för konkurrenskraft 
Utrustningseffektiviteten (OEE eller Ove-

rall Equipment Effectiveness) är ett mått 

på hur stor procentuell andel av tillverk-

ningstiden som verkligen är produktiv. En 

perfekt OEE-poäng på 100 % uppnås om 

endast godkända delar (100 % kvalitet) 

tillverkas så snabbt det går (100 % pre-

standa) utan driftstopp (100 % tillgänglig-

het). Mätningar av OEE gör det möjligt att 

identifiera förluster, följa upp framsteg och 

förbättra produktiviteten, genom att inte 

bara modifiera verktygen utan även före-

tagets processer.  Jakten på bästa möjliga 

OEE är en kamp mot driftstopp i alla faser 

av tillverkningen. Inom plastbranschen är 

formbyten den springande punkten. Om 

verktygsbytet inte tog någon tid, skulle to-

talkostnaden för att tillverka enstaka delar 

och serietillverkning vara densamma.
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Det är möjligt att uppnå snabba och posi-

tiva produktivitetsresultat samtidigt som 

kostnaderna begränsas genom att utgå från 

enkla lösningar för att förbättra effektivite-

ten hos befintlig utrustning. Genom att till 

exempel standardisera bakplattan i pressar 

med hydrauliska inspänningssystem kan 

formar användas i alla maskiner. Genom 

att standardisera placeringen av koppling-

arna på formarna minskar antalet moment 

för operatören, vilket sparar tid och sän-

ker kostnaderna. Om ett företag väljer att 

uppgradera hela produktionsutrustningen 

blir de förväntade produktivitetsökningarna 

ännu större.

VITVAROR

FORDON

ELEKTRONIK

HUSHÅLLSAPPARATER

Produktions- och 
processförbättringar 
i din takt

Verkligt Optimerad QMC

Medelvär-
den

Formbyten/skift Två byten/skift   Två byten/skift

Total tidsåtgång vid formbyte 60 min./byte   20 min./byte

Personalbehov Två personer per riggning   En person per riggning

Beräknade 
totalvärden

Tidsåtgång vid formbyte 1 500 timmar/år   500 timmar/år
Produktionstid 
(max. 6 000 timmar) 4 500 timmar/år   5 500 timmar/år

Formbyten 1 500 byten/år   1 500 byten/år

Riggningskostnad 75 000 euro/år   25 000 euro/år

Beräknad 
potential

   1 000 timmar/år 
+ riggning med 
bara en person

ROI: en intressant fallstudie

DIAGNOS: en strategisk process
Varje marknadssektor kan förbättra sin 

produktivitet. Efter en fullständig analys av 

produktionslinjen kan resultaten användas 

för optimering av processförändringar inom 

alla industrianläggningar. Dessa förändring-

ar och omställning till automatiserad tillverk-

ning kan genomföras i olika faser beroende 

på investeringsplanerna. En strategi kan 

utarbetas på basis av en uppskattad ROI. 

Tidsbesparing 
i timmar

Kostnadsbe-
sparingar 
i procent

ROI 
i månader

462 -42 10.880 -60 9.6

132 -73 13.2 72 -56 7.2
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Processoptimering

Med hjälp av en centraliserad lösning för 

temperaturreglering kan en process som 

tidigare tog 42 minuter nu utföras på 1 

minut. Inom plastindustrin har den höga 

prestandanivån och tillförlitligheten hos 

implementerade lösningar haft en avse-

värd inverkan på produktiviteten hos sprut-

pressar.

Produktiviteten ökar ännu mer med hjälp 

av automatiserade system som kommuni-

cerar med varandra för att optimera pro-

cesserna. Den ”smarta fabriken” samlar 

in och analyserar data som initierar nya 

alternativ för att optimera lönsamheten. 

Smart tillverkning löser inte bara traditio-

nella problem, utan tar även itu med nya 

potentiella produktionsproblem.

Genom att integrera Stäublis lösningar 
med vår befintliga utrustning har vi kunnat 
optimera varje press ekonomiska effektivitet 
och öka flexibiliteten i produktionen. Vi kan 
nu tillgodose alla kunders behov utan att 
behöva investera i en ny press.
Helen K. Projektledare inom plastindustrin

“ “

Smarta lösningar
för plastindustrin
QMC-lösningar vidareutvecklas och 

förbättras hela tiden. Ett inspännings-

system kan nu samla in tillräckligt 

med information om en form för att 

analysera dess prestanda över tid 

och utföra förebyggande underhåll 

vid behov. Centraliserade kopplingar 

samt forminspännings- och trans-

portsystem är sammankopplade 

och arbetar med millimeter- och se-

kundprecision. Om en form utgör en 

omedelbar risk, detekterar systemet 

detta och aktiverar lossnings- och ur-

kopplingsåtgärder samt transporterar 

formen till underhållsstationen. Det är 

en helautomatisk, säker process som 

går mycket snabbt.

Progressiva automationssystem

42’ 1’
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Förvärmning 
av formen
Genom förvärmningsstationer kan den 

befintliga formen uppnå drifttemperatur 

medan den nuvarande formen fortfarande 

används. Detta minimerar driftstoppen 

mellan formbyten.

Formtransport och laddning
Formbyten innefattar verktygstransporter mellan lagret och 

produktionslinjen. Under detta processteg kan man göra 

avsevärda tidsbesparingar genom fasta eller mobila, manuella 

eller automatiserade lösningar.

Förebyggande inspektioner 
och underhåll av formar
För att kunna bedöma formens kvalitet och säkerställa att det 

inte uppstår några problem under tillverkningen, kan varje form 

besiktas och fjärrtestas från maskinen. Genom datainsamling 

under testning och produktion kan vi nu utföra förebyggande 

underhåll för att undvika potentiella problem i framtiden.

Inkoppling av elkretsar
Vätskor för temperaturreglering, hydraulkretsar för sekventiell 

insprutning, kärndragning och inkoppling av elkretsar måste 

korrigeras under varje formbyte, vilket kan vara komplicerat 

och tidskrävande. Centraliserade anslutningar, vare sig det sker 

manuellt eller automatiskt, ger avsevärda tidsbesparingar mot 

minimala investeringar samtidigt som anslutningsfel förebyggs.

Inspänning av form
En säker form är en garanti för operatörens och utrustningens 

säkerhet. Den centrala aspekten är lönsamhet under produktionen, 

utan att det medför kompromisser med säkerheten. Magnetteknik 

gör det möjligt att spänna fast formen på ett säkert sätt genom en 

knapptryckning. Valet mellan olika inspänningstekniker beror inte 

bara på utrustningen, utan även på målsättningen i fråga om ROI 

och automatiseringen av processerna.

Vertygsbyte med robot
Genom ökade behov av upprepade formbyten är flexibilitet ett krav 

för att inte förlora i konkurrenskraft. Inom industriella processer 

med robotar gör modulära lösningar det möjligt för roboten att byta 

verktyg helt automatiskt och i rätt tid.

Sex sätt att spara tid på
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Varje arbetsmoment räknas: 
denna princip var en ledstjärna när 
vi utformade våra QMC-lösningar.
För att optimera den totala tidsåtgången vid 

formbyte kan kunderna välja och kombinera 

ett antal olika lösningar.
Verktygsväxlare med robot

Stationer för formunderhåll

Anslutningslösningar 
för förvärmningsstationer

Transport- och 
laddningssystem för formar

Centraliserade 
och automatiska 
system för 
energianslutning

Ejektorer

Inspänningssystem 
för formar

Stäubli, leverantör av QMC-lösningar
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Följ oss

Stäubli-lösningar för alla 
processteg

Idag är Stäubli den enda aktören i världen 

som kan tillhandahålla globala lösningar för 

snabba formbyten – från energianslutning 

till fullständig processautomation och robo-

tutrustning. Alla våra tekniska innovationer 

kan anpassas efter de specifika krav som 

ditt projekt eller din bransch ställer.

Vårt partnerskap

Stäublis experter kan tillhandahålla 

specifika lösningar utifrån en skräddarsydd 

SMED-analys. På så sätt blir vi någonting 

mer än bara en tillverkare av kopplingssys-

tem. Vårt förhållningssätt är ett uttryck för 

våra långsiktiga kundrelationer. Genom att 

ge våra kunder överblick över deras proces-

ser, kan vi föreslå skräddarsydda effektivi-

tetsförbättringar. Kvaliteten i vår relation till 

varje kund är nyckeln till att kunna hantera 

specifika frågor och förbättra produktivite-

ten i varje anläggning.

Lokala tjänster 
på en internationell skala

Tack vare vår internationella närvaro kan 

våra kunder utnyttja lokala kontakter och 

service av hög kvalitet, oavsett var de har 

sina produktionsanläggningar. För Stäubli 

går kvaliteten i en lösning utanför den tek-

niska specifikationen. Det är därför som 

vi kan hjälpa dig i alla projektfaser. Från 

den inledande planeringsfasen till instal-

lationen av systemet, operatörsutbildning 

och eftermarknadstjänster. Våra hängivna 

team erbjuder samma höga standard till alla 

kunder oavsett var de finns.

Besök vår webbplats för mer information om våra lösningar: www.quick-mould-change.com
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länder

2 100
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säljare och servicetekniker

registrerade eller
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