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Sammanfattning 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört på Scania Ferruform AB. Arbetets mål 

var att identifiera förbättringar som kan göras i produktionen för att minska ledtid och 

förändringar som behövs för att producera i enstycksflöde. Resultaten har tagits fram med 

flödesanalyser, dataanalyser och simuleringar. 

Flödesanalyserna togs fram för att få en tydlig bild över processerna och storlek på buffertar. 

Processernas stabilitet och effektivitet beräknades från loggar och simuleringen visade ifall 

förslagen, i teorin, kunde producera i enstycksflöde.  

Tre saker identifierades i projektet som behöver förändras. Två berör maskiner där 

förändringarna behövs för att kunna producera i sekvens. Maskinerna finns på avdelningen 

Bearbetning och förhindrar enstycksflöde genom ställtid eller begränsat antal produkter som 

maskinerna kan hantera. Med en variant kallad batchat tappflöde så kan man producera 

närmre sekvensen trots dessa begränsningar, men det kräver mer produkthantering och mer 

avancerad planering. Den tredje förändringen är hanteringen av felproducerade artiklar, det 

behöver ske snabbare reparationer eller beslut om att producera ny artikel.  

 

 

Abstract 

This report is the result of a master thesis completed at Scania Ferruform AB. The goal was to 

find possibilities to decrease lead time and necessary changes for a single piece flow. The 

results were concluded using flow and data analyses, and simulations. 

The flow analysis were made to get a clear picture of the processes and sizes of buffers. The 

stability and efficiency of the processes were calculated from data logs and the simulation was 

used to prove if the proposed changes could, in theory, be used to produce a single piece flow.  

Three necessary improvements were identified to produce a single piece flow. Two were 

changes necessary for machines to decrease setup time or increase amount of products that 

could be produced in the machines. However these two improvements are not necessary if a 

variant of sequence is used, called Batchat tappflöde, which is more demanding on planning 

and production management. The third improvement is about handling reparations faster or 

making decisions to reproduce earlier. 
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1 Inledning 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört på Scania Ferruform AB under våren 

2017. Arbetet har utförts av en civilingenjörsstudent på Luleå Tekniska Universitet som 

studerar maskinteknik med inriktning produktion.  

1.1 Företagsbeskrivning  

Scania Ferruform AB (Ferruform) är ett helägt dotterbolag till Scania som producerar 

ramkomponenter till Scanias lastbilar. Företaget har mer än 400 anställda och omsatte 2015 

1,15 miljarder kronor [1] och levererar dagligen bakaxlar, sidbalkar, tvärbalkar samt 

stötfångare till Scanias chassimonteringar i Södertälje, Zwolle och Angers. Scania arbetar 

med moduler och möjligheten för kunden att göra sin produkt unik, därför levererar 

Ferruform dom flesta produkterna i sekvens, dvs produkterna är placerade i ordningen som 

monteringslinjerna monterar i.  

1.2 Bakgrund bakaxel  

Bakaxeln är komponenten i Scania lastbilars drivlina som överför kraften till hjulen. Axeln 

produceras i tre olika avdelningar, Press, Svets och Bearbetning. Produktens utformning när 

den är färdig varierar men ser generellt ut som Figur 1. I avdelningen Press påbörjas 

tillverkningen med att skära eller stansa ut axelhalvor från plåt, halvorna pressas därefter och 

skickas vidare till Svets. I Figur 2 visas exempel på hur halvorna ser ut efter att de pressats. 

 
Figur 1. En av bakaxlarna som produceras på Ferruform. 

 
Figur 2. En variant av halvorna (i pallställ) som sätts ihop till en bakaxel. 
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Avdelning Svets kan delas upp i två delar; första delen bearbetar halvornas kanter samt 

svetsar ihop halvor till en banjokropp. Det finns ca 15 olika typer av banjokroppar som är 

aktuella i dagens produktion. I den andra delen svetsas de komponenter, beroende på axeltyp, 

som ska läggas till, förutom axeltapparna. Banjokropparna utvecklas i denna del till bakaxlar, 

det finns över 60 olika bakaxeltyper i produktion idag.  

Avdelningen Bearbetning är den avdelning som utför slutpackning av axlarna där dom även 

sorteras i rätt ordning. Innan packningen bearbetas axlarna, tapparna lasersvetsas, kanterna 

gradas och axeln tvättas, kontrolleras och provtrycks. 

1.3 Syfte  

Målet för arbetet är att undersöka möjligheten att producera axlarna i sekvensen de ska 

levereras och minska ledtiden. För att göra detta behöver produktionen av 

bakaxeltillverkningen kartläggas, flaskhalsar identifieras samt förslag på förändringar tas fram 

och undersökas. Förändringarna ska sedan verifieras med en simuleringsmodell baserade på 

dagens maskiner och processer.  

1.4 Problembeskrivning 

Idag producerar man axlar i batcher om 6. För att kunna producera i sekvens krävs det att 

produkterna kan produceras en och en (enstycksflöde) och att ledtiden är kort. Ledtiden 

behöver vara kort för att tiden som sekvensen är känd är begränsad och hög leveranssäkerhet 

är viktigt för Scania. Ferruform vill därför få svar på följande frågor med detta arbete: 

• Hur ser produktionsflödet ut?  

• Vilka är flaskhalsarna i dagens flöde? 

• Vilka problem kan uppkomma vid sekvensproduktion? 

• Vad behöver förändras för att lösa problemen? 

• Vad blir nyttjandegrad och ledtider för eventuella framtida scenarion? 

1.5 Avgränsningar 

Examensarbetet begränsas till att enbart ta hänsyn till processerna på Ferruform. Arbetet är 

inriktat mot produktionen av bakaxlar men inkluderar inte EGE-axlar som köps och slut-

bearbetas på Ferruform. Transporter och lagerhantering är ej med i beräkningar då exakta 

tider för detta saknas, och påverkan antas vara liten, men storlek på buffertar kommer vara 

med i simulering. 
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2 Teori 

I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för arbetet och analyserna som 

gjorts. 

2.1 Lean produktion  

Lean är en filosofi som utvecklats i Japanska bilindustrin och grundar sig i TPS, Toyota 

Production System. Fördelen med lean-filosofin är att den beskriver hur företaget och 

personalen ska arbeta för att ständigt utvecklas och anpassa sig till marknaden genom att ta 

rätt beslut långsiktigt och kortsiktigt. I The Toyota Way av J. K. Liker [2] nämns 14 principer 

som beskriver lean-filosofin. Principerna är följande: 

1. Ta beslut baserat på långsiktiga mål, även ifall det sker på bekostnad av kortsiktiga 

mål. 

2. Skapa ett kontinuerligt flöde för att lyfta upp problem i produktionen. 

3. Använd en dragande produktion för att undvika överproduktion. 

4. Ha en jämn produktion med jämna cykeltider. 

5. Identifiera problem och lös dom för att undvika slöseri. 

6. Standardisera arbetet. 

7. Använd visuella kontrollsystem så problem inte kan gömmas. 

8. Använd beprövad och pålitlig teknologi. 

9. Utveckla personalen så de förstår och lär vidare filosofin. 

10. Utveckla unika grupper och personal som arbetar med filosofin. 

11. Respektera partners och hjälp dessa utvecklas. 

12. Att själv se och förstå situationen. 

13. Överväg samtliga alternativt och implementera beslut snabbt. 

14. Bli en självlärande organisation med kontinuerlig process av förbättringar 

För att leva upp till principerna används flera olika verktyg och metoder. Några av dessa är 

identifiering av slöserier, just in time och värdeflödesanalyser som beskrivs nedan. [2] 

2.1.1 Slöseri  

Att tidseffektivisera har varit känt sedan länge som en metod för att öka produktiviteten. I 

Poor Richard’s Almanack skrev man på 1700 talet "He that idly loses 5 shillings worth of 

time, loses 5 shillings, and might as prudently throw 5 shillings into the river.". [3] 

I en produktion är det tiden som begränsar hur mycket du kan producera. Ju mindre tid en 

process tar, desto mer kan produceras, och ju mer tillgänglig tid som finns, desto mer kan 

produceras. J. K. Liker [2] beskriver därför åtta slöserier varav fem av dessa handlar helt eller 

delvis om tidslöseri. Slöserierna beskriver det kunden inte vill betala för och bör därför 

elimineras eller minimeras. De åtta slöserierna är följande:  

• Defekter – Produkter som behöver repareras, omarbetas eller skrotas 

• Överarbete – Allt arbete som utförs på produkten som kunden ej önskar eller vill 

betala för 

• Väntan – All tid en maskin eller anställd väntar, innan den får hantera nästa produkt 
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• Outnyttjad kreativitet och kunskap – att ej engagera personalen i förbättringar och 

förändringar 

• Onödiga transporter – Alla transporter som ej är nödvändiga 

• Överflödigt lager – Fler artiklar än nödvändigt lagerhålls 

• Överproduktion – För många produkter produceras, i fel tid eller av fel typ. Tryckande 

system istället för dragande 

• Onödiga rörelser – Arbetsmoment eller rörelser som ej är nödvändiga 

De fem som kan kopplas till tidslöseri är defekter, överarbete, väntan, onödiga transporter 

samt onödiga rörelser. Tiden för dessa kostar pengar men genererar inte någon värdeökning åt 

kunden. 

2.1.2 Just in time  

Just in time är en metod för att förkorta ledtiden och minska lager. Rätt sak ska produceras vid 

rätt tillfälle samt ingående komponenter ska levereras i rätt tid, med rätt kvalité, till minsta 

möjliga kostnad. Det ska vara ett kontinuerligt flöde med ett dragande system. [4] 

En stor fördel med just in time är att lagernivåer och ledtiden hålls minimala. Varför 

lagernivåer ska minskas kan ses i japanska sjön som visar hur lager i produktion kan ge 

problem. I den japanska sjön finns det en väldigt ojämn botten som illustrerar problem i 

produktionen. Vattennivån representerar lagernivån, se Figur 3, och ifall nivån är hög nog så 

identifieras inte problemen som kostar företaget pengar. Ifall nivån på lager sänks så upptäcks 

felen, och för att bibehålla en lägre lagernivå så krävs det att problemen åtgärdas. Genom att 

åtgärda problemen så minskar ledtider och onödiga utgifter. Onödiga utgifter kan vara t.ex. 

övertid, maskinunderhåll eller anställning av extra personal.[2] 

 

Figur 3. Japanska sjön, vattennivån representerar buffertar och stenarna problem som döljs. 
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2.1.3 Dragande produktionssystem 

I ett dragande produktionssystem tillverkas artiklar efter behov. Detta betyder att varje 

process beställer från processen innan, i hela produktionskedjan [5]. I Figur 4 visas detta.  

 

Figur 4. Varje process tillverkar det som processen efter efterfrågar. 

För att implementera detta så har Toyota tagit fram ett system som kallas Kanban där kort 

med information används [5, 6]. Korten används för att veta vad som ska produceras. T.ex. 

när en låda med skruv i produktionen har tömts så byts lådan ut med hjälp av ett lager, lådan i 

lagret fylls på genom att göra en beställning till tillverkaren [6]. I detta fall är lådan ett kort 

och antalet lådor som behövs är beroende på åtgången i fabriken och leveranstiden. En stor 

fördel med Kanban är att antalet kort kan justeras beroende på ifall det blir ett överflöd eller 

brist på varan.  

Det finns fyra stora fördelar med ett dragande system [6]: 

• Färre produkter i arbete (PIA), och kortare genomloppstid då färre produkter tillåts i 

flödet 

• Jämnare produktionsflöde då antal PIA blir jämnare 

• Förbättrad kvalité då defekter identifieras direkt 

• Minskade kostnader då problem lyfts till ytan 

Dessa fyra fördelar är effekter när ett dragande system används. Det finns även fler fördelar 

där logistik är mer i fokus [6]:  

• Systemet blir mer visuellt och enklare att kontrollera då PIA är enklare att reglera än 

hur mycket som ska skickas in i produktion 

• Kapacitet är svårt att räkna ut när produktionen varierar mycket, men ett dragande 

system reglerar detta själv 

Utöver de fördelar som presenteras så är det viktigt att dragande system implementeras rätt. 

Det är vanligt att dragande system missuppfattas som ett system där man ska göra det 

slutkunden önskar. Detta är inte nödvändigtvis ett dragande system då själva produktionen 

fortfarande kan ske genom att trycka in artiklarna som kunden önskar. [6] 
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2.1.4 Värdeflödesanalys  

Värdeflödesanalys (VFA) används för att kartlägga vad som sker med produkten i varje steg i 

produktionen. Detta är användbart för att identifiera vilka processer som är värdeökande eller 

nödvändiga och vilka steg som är en typ av slöseri. En VFA innehåller även 

informationsflödet i produktionen, t ex var i produktionen planering eller annan styrning sker. 

Ett exempel på en värdeflödesanalys visas i Figur 5. [2] 

Process 1

Production planning

Supplier Customer

Forecast

Daily order

Process 2 Process 3
BufferBuffer

Schedule

Buffer

Daily delivery2x week

Buffer

 

Figur 5. Ett exempel på hur en VFA kan se ut. 

2.2 Tacit och explicit kunskap  

Tyst kunskap(engelska: tacit knowledge) är information som kan anses vara självklar, eller 

delvis självklar, men svår att beskriva. Informationen är inte dokumenterad och kan jämföras 

med t.ex. kunskapen hur man cyklar som ofta lärs ut genom att pröva [7]. Tyst kunskap 

inkluderar t.ex. egenskaper och värderingar för personer eller strategier och metoder i företag. 

Kunskapen kan enkelt förklaras med uttrycket magkänsla och informationen är ofta subjektiv 

och fås av erfarenhet [8]. Då den inte dokumenteras och är svår att beskriva så överförs 

kunskapen genom t.ex. mentorer. Fördelar med tyst kommunikation är att den är svårare att 

kopiera för andra företag, mindre kostnader för lagring och att det är enklare med förnyelse. 

Den största nackdelen med tyst kunskap är att vid personalbyten försvinner kunskap och 

information som kan vara kritisk för organisationen. [9] 

Tydlig kunskap(engelska: explicit knowledge) är vanligen formaliserad kunskap och lätt 

överförbar [7]. Informationen dokumenteras tydligt genom t.ex. manualer, ekvationer eller 

patent. Den är ofta strukturerad i databaser [7] samt objektiv[8]. Tydlig kunskap, som ofta 

lagras elektroniskt, ökar risken att andra företag kommer över informationen, och utgör därför 

en större säkerhetsrisk än tyst kunskap[9].  

Enligt [8] har den mesta informationen dimensioner av både tyst och tydlig kunskap. Tyst 

kunskap kan oftast konverteras till tydlig kunskap, även ifall så inte är sannolikt eller väldigt 

tidskrävande [10]. Tyst kunskap är svårdokumenterat för att många inte tänker på att de har 

kunskapen, då den anses självklar, och den är betydligt större än vad man själv tror [8].  
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För att kunskap ska användas innovativt så är ett viktigt steg för företag att dokumentera och 

dela tyst kunskap [11]. I tillverkningsprocesser görs detta genom att t.ex. standardisera 

arbetet. Expertisen som arbetarna i produktionen har är viktig att använda tillsammans med 

den tydliga kunskapen för att kunna göra bra modeller av system och skapa innovativa 

lösningar[8]. 

2.3 Simuleringssystem 

Det simuleringssystem som främst används vid simulering av produktionssystem är diskret 

händelsestyrd simulering (DES). Det finns två ytterligare system som kan användas: 

kontinuerlig simulering och discrete rate simulation (DRS) som är en hybrid av de andra två. 

Modelleringsmetoder finns det många av men en modelleringsteknik som blivit mer populär 

senaste åren är agentbaserad simulering (ABS) [12]. DES, kontinuerlig simulering och ABS 

beskrivs mer i detalj nedan. 

2.3.1 Diskret händelsestyrd simulering, DES 

DES görs med ett system där förändringar i systemet, så kallade händelser, sker momentant 

vid specifika tidpunkter. Detta innebär att systemet ej registrerar ifall en process är halvfärdig 

utan enbart ifall den är klar eller inte. De specifika tidpunkterna där händelserna utförs 

bestäms av en händelselista. Händelselistan är en lista över framtida event som ska ske och är 

sorterad i tidsordning med den händelse som är närmast i tid först. Efter händelsen utförts så 

uppdateras listan med nya händelser som kommit till. Detta kan jämföras med en while-loop 

där simuleringen pågår så länge det finns ett event att utföra, eller att simuleringstiden tagit 

slut. [13] 

2.3.2 Kontinuerlig simulering 

Kontinuerlig simulering baseras på att tiden simuleras med jämna tidssteg som är bestämt i 

initieringen av simuleringen. Värden i simuleringen förändras i samband med att tiden går 

vidare. Till exempel ett flygplan som flyger på autopilot representerar ett kontinuerligt system 

där position och hastighet förändras kontinuerligt med tiden [12]. Denna typ av simulering 

används vanligen för att simulera flöden där datan förändras kontinuerligt [14].  

2.3.3 Agentbaserad simulering, ABS 

ABS är en ny typ av simulering som blir mer och mer populär. Definitionen för vad ABS är 

skiljer sig dock för olika användningsområden men användandet är likt. Autonoma objekt 

interagerar för att identifiera, förklara, generera och modellera beteenden [15]. En ABS-

modell byggs genom att definiera regler för agenters agerande. Agerandet kan ske beroende 

på varandra eller systemet. Fördelen med ABS är att det finns möjlighet att simulera 

människors agerande vid tex utrymning eller krissituationer. ABS kan även användas för att 

simulera produktionssystem där dynamiken är okänd och prioriteringar ska göras utifrån flera 

kriterier [16].  

2.4 Simulering av produktionssystem 

Simulering är ett viktigt verktyg för att undersöka möjligheter i produktion enligt R. 

Maidstone [17]. Simuleringsmodeller ger möjlighet att testa scenarios och 

produktionsvariationer utan att påverka produktionen. Simuleringen ger även möjlighet att 

testa förslag på förbättringar eller verifiera framtidsvisioner. När en simulering ska göras 
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krävs det även mycket kunskap och undersökningar av systemet vilket kan leda till insikter i 

hur systemet fungerar istället för antaganden som gjorts innan [18]. 

J. Banks et al. [18] tar även upp nackdelar med simulering, t.ex. så är första nackdelen att 

modellerna är definierade av modellskaparen. Detta innebär att två modellerare som gör var 

sin modell av samma system kommer få två helt olika modeller. Det nämns även att 

skapandet av modellen kan ta lång tid, och att ifall inte nog med resurser läggs på modellen så 

finns risken att modellens resultat ej går att använda. Enligt R. G. Sargent [19] så är det 

viktigt att inte lägga för mycket tid på modellen då värdeskapandet för modellen sjunker i 

jämförelse med kostnaden, se Figur 6. 

 

Figur 6. Modellens värde och kostnad beroende på önskad konfidensgrad[19]. 

Det [19] tar upp som begränsningar för att ej spendera för mycket tid är att definiera vad som 

behöver inkluderas i modellen för att få ut det önskade resultatet. Att skapa en modell som är 

en perfekt replika av verkligheten är svårt, om inte omöjligt, och därför bör detta ej vara målet 

med modellen. Ifall ett framtidsscenario ska modelleras så kan även information saknas, och 

en för detaljerad modell kan öka osäkerheten för modellen [20].  

2.5 Verifiering och validering 

För att säkerställa att simuleringen fungerar korrekt och att resultatet stämmer bör 

simuleringen verifieras mot en konceptuell modell. Den konceptuella modellen valideras i sin 

tur mot verkligheten [19, 20]. Utöver valideringen av konceptuella modellen så ska, enligt S. 

Robinson [21], både resultatet som genereras av modellen, och informationen som används i 

modellen, valideras.  

Förutom metoden för validering så avgör även vem som validerar modellen, trovärdigheten 

för modellen. Enligt [19] fås högst trovärdighet ifall en tredje part validerar modellen eller att 

kunden själv validerar den. Nackdelen är att detta kräver att fler är insatta i uppgiften. Det går 

även att validera mot en ”scoring model”, denna rekommenderas ej att användas då det finns 

stor risk att modellen blir validerad men att modellen genererar fel resultat. Slutligen så kan 

utvecklaren själv validera modellen. [19] 

Vad som behöver valideras, förutom själva modellen, är enligt S. Robinson [21] datan som 

används i modellen och resultaten från modellen. Datan kan valideras mot verkligheten och 
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konceptuella modellen och resultaten ska valideras mot verkligheten. Resultaten kan i sin tur 

valideras med två olika metoder, black-box validering och white-box validering. 

Black-box validering är när modellen som helhet valideras mot verkligheten och att 

modellens makrostruktur är nära nog konfidensgraden som önskas. Denna typ av validering 

görs när modellen är färdig då det ej går att bedöma resultatet med denna metod innan [21]. 

Slutresultatet jämförs mot verklighetens data och därefter kan modellens konfidensgrad sättas. 

White-box validering görs kontinuerligt under modellens uppbyggnad. Metoden går ut på att 

varje del i modellen valideras mot verkligheten och att varje del representerar verkligheten 

med hög nog konfidensgrad [21]. Med denna metod så ska resultatet från varje enskild del av 

modellen valideras mot data från verkligheten för att säkerställa konfidensgraden. 

I Figur 7 visas de olika valideringsmetodernas relation till konceptuella modellen, problemet 

(verkligheten) och simuleringsmodellen.  

 
Figur 7. Valideringsmetoders relationer mellan problem, konceptuell modell och 

simuleringsmodell. 

2.6 ExtendSim 

ExtendSim är ett simuleringsprogram som stödjer diskrete händelsestyrd simulering, 

kontinuerlig simulering och discrete rate simulation. Modeller byggs i programmet genom att 

använda block som items eller values går igenom. En item är vanligen en  fysisk produkt och 

value används för att dynamiskt påverka flödet under simuleringen. Blockens funktion 

varierar, activity-blocket används för att beskriva en process, queue används för köer och det 

finns även get- och set-block som hanterar attribut. Attribut används för att göra en item unik 

eller att information ska följa med den genom modellen. I Tabell 1 visas de vanligaste 

blocken med en kort beskrivning. 
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Tabell 1. Visar översiktlig bild på block som är vanliga i programmet ExtendSim. 

Namn Block 

Activity: fördröjer en item från att gå vidare en viss tid, kan hantera en 

eller flera artiklar parallelt. 
 

Queue: en kö mellan två processer, antalet som får plats i kön kan 

begränsas för att blockera processer tidigare i flödet. 

 

Set/Get: används för att bestämma attribut för artikeln. För att ändra 

attributet används values. Get används för att hämta värdet. 

 

Select item in/Select item out: används för att bestämma vilken väg en 

artikel ska gå eller för att två processer ska leverera till en gemensam 

aktivitet efter. 
 

Gate: används för att förhindra en artikel från att röra sig vidare. 

Användbart vid t.ex. skift eller att antalet artiklar inom ett visst område 

ska begränsas.  

Det finns även hierkiblock i Extendsim, dessa består utav en grupp av block som definieras av 

modelleraren själv. Hierkiblock används för att göra modellen enklare att hantera och mer 

lättöverskådlig. Detta är lämpligt för att visualisera en process och gör det även möjligt att få 

mycket att hända i bakgrunden. 
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3 Metod 

I denna del presenteras de metoder som använts under projektet. 

3.1 Nulägesbeskrivning 

För att få en bild över systemet och vilka processer som varje produkt går igenom idag så 

gjordes en variant av en värdeflödesanalys. Varianten inkluderade ej informationsflödet idag, 

istället lades fokus på varje delprocess som produkterna ”upplever”. Först gjordes en 

övergripande bild som innefattade samtliga processer och därefter detaljerade flödesanalyser 

på de system som har möjlighet till enstycksflöde. De detaljerade flödesanalyserna 

undersöktes i detalj för att se eventuella problem som kan uppstå vid enstycksflöde och 

sekvensproduktion. Delsystemen bestämdes till svets, HH samt Gradcell+Laser då dessa 

arbetar separerat från varandra. Skillnaden mellan delsystemens flödesanalys och den 

övergripande är detaljnivån. Nulägesbeskrivningen inkluderade även buffert och in/ut-banor 

samt dess maxstorlekar. 

3.2 Datainsamling 

Två metoder användes för att få cykeltider för varje process samt artikeltyp. Först hämtades 

sekundär data för cykeltiderna som tekniker uppskattat eller hämtat från tidigare projekt och 

analyser. För att få mer korrekta cykeltider på så många axelartiklar som möjligt så 

programmerades maskiner både i Bearbetning och Svets att logga tider under produktionen. 

Loggarna undersöktes för att ta fram cykeltider för processerna, processeffektivitet och 

produktionseffektivitet. Cykeltiderna kontrollerades av tekniker för att verifiera rimlighet och 

att det ej skett något fel vid produktionen av artikeln. 

3.3 Identifiering av flaskhalsar 

Då cykeltiderna för varje artikel och maskin skiljer sig gick det ej att se svart på vitt var 

flaskhalsen skulle uppstå. Därför beräknas takten, 𝑡𝑡𝑎𝑘𝑡, för varje artikel i varje process med 

𝑡𝑡𝑎𝑘𝑡 =
𝑡𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑛𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟
 ,  (1) 

där 𝑡𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 är tiden för en cykel och 𝑛𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟 antalet processer som kan köras parallellt i 

olika maskiner. 𝑡𝑡𝑎𝑘𝑡 användes för att beräkna snitt-takten för processen genom att 

multiplicera med volymprocenten för den artikeln. Denna process gjordes med hjälp av 

automatiska beräkningar i Excel för att snabbt uppdatera information när nya cykeltider 

hämtas från loggarna. 

3.4 Processeffektivitet  

Maskingruppernas loggar analyserades för att ta fram hur effektiva processerna i varje maskin 

är. Processeffektiviteten beräknades genom att först identifiera den lägsta tiden för varje 

axeltyp i maskingruppen, 𝑡𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙. Dessa tider användes som referenser och tiden som varje 

maskin hanterar artikeln i relation till referensen är 

𝜂𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 =
𝑡𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙
 , (2) 

där 𝑡𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑡𝑖𝑑 är optimala processtiden för artikeln i en specifik maskin. 
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Varje maskins processeffektivitet i relation till en teoretisk maskin med samtliga optimala 

processtider är 

𝜂𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡,𝑗ä𝑚𝑛 =
∑ 𝑡𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙

∑ 𝑡𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑡𝑖𝑑
 . (3) 

Processeffektiviteten beräknades även med relation till volymfördelningen enligt 

𝜂𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡,𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 =
∑ 𝑡𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙∗𝑥𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚

∑ 𝑡𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑡𝑖𝑑∗𝑥𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚
 , (4) 

där 𝑥𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 är antalet av den axeltypen.  

3.5 Produktionseffektivitet  

Idag dokumenteras stopp ned till ett program kallad PUS. Tiderna som rapporteras är främst 

större stopp, mindre stopp uppskattas och summeras. Detta betyder att exakta tiden som en 

maskin är avstängd ej finns dokumenterat. För att få en bättre bild över störningarna som sker 

användes loggarna från PLC och maskiner. Varje loggad axel jämförs mot den axel med lägst 

cykeltid i maskinen, av samma artikeltyp. Produktionseffektiviteten, eller utnyttjandegraden 

beroende på loggning, för varje axeltyp beräknas enligt 

𝜂𝑎𝑥𝑒𝑙 =
∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑡𝑖𝑑∗𝑛𝑎𝑥𝑙𝑎𝑟
 , 5 

där 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑡𝑖𝑑 är tiden för den axel som loggats och 𝑛𝑎𝑥𝑙𝑎𝑟  antalet axlar som loggats. 

3.6 Analys av robothantering från PLC logg 

Då det misstänktes att hanteringsroboten för HH 1-4 hade anomalier, speciellt efter att 

systemet varit stillastående, gjordes en loggning av robotens signaler från PLC. Signalerna 

undersöktes därefter för att identifiera vilken ordning roboten hämtar och lämnar artiklar till 

de olika maskinerna.  

3.7 Framtagning av framtida läge  

För att bestämma hur flödet ska kunna producera i sekvens så analyserades resultatet av 

nulägesbeskrivning och loggarna. Problemen som upptäcktes i nulägesbeskrivning 

diskuterades med handledare och tekniker, beroende på ifall det gällde hela systemet eller en 

process. Förbättringsförslag för varje problem togs fram och förslagets påverkan på resterande 

flöde undersöktes.  

3.8 Simulering  

I detta arbete kommer ExtendSim version 9.2 användas som simuleringsprogram. Modellen 

kommer baseras på nuvärdesanalysen och det framtida läget och tar ej hänsyn till transporter 

mellan processer. Istället kommer modellen byggas så att storleken på buffertar och ledtider 

undersöks där transporten däremellan antas hinnas med.  

3.8.1 Uppbyggnad av helhetsstruktur 

För att modellen ska kunna ställa upp olika scenarion, och att det ska vara enkelt att modifiera 

den, så ska varje process som läggs in i modellen uppfylla följande kriterier: 
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• Processen som byggs ska enkelt kunna variera cykeltider. 

• Processen ska kunna bytas ut ifall förslag på framtida version behövs. 

• Andra processer ska ej vara beroende av processen. 

Genom att följa dessa krav så kan modellen som helhet ej bli för komplex, även ifall en 

delprocess kan vara komplex.  

Pallsystemet som används i produktionen idag är uppbyggt på att 6 axlar finns på varje pall. 

Då det önskas att detta ska kunna varieras i modellen så sattes även kriterier för pallhantering 

i modellen upp: 

• En palls storlek ska kunna variera. 

• Pallhantering får ej påverka processerna. 

• Pallpackning/uppackning ska enkelt kunna implementeras i alla delar av modellen. 

• Pallen ska kunna innehålla vilken artikel som helst. 

Dessa kriterier är för att pallsystemet ska vara enkelt att hantera och att det är enkelt att ändra 

innehållet på pallen. Det är även viktigt för att simuleringen ska kunna kombinera olika 

framtidsförslag där olika processer kan komma att behöva förändras.  

3.8.2 Uppbyggnad av processer 

Processerna kommer byggas beroende på tillgängligheten av processtider och kommer 

representeras som antingen black-box eller white-box. Black-box betyder att processen 

förenklas och detaljerna i den ej simuleras, men resultatet av själva processen simuleras. 

White-box simulerar mer ingående varje hantering i processen. T.ex. en robot som lyfter in 

och ut produkter i olika bearbetningsmaskiner kan representeras som black-box genom att 

cykeltiden simuleras, och robothanteringen antas vara snabb nog för att ej påverka maskinens 

tillgänglighet. White-box betyder att tider för robotens hantering finns och att robotens 

hantering, i simuleringen, kan påverka ifall roboten hinner leverera och hämta produkter för 

samtliga maskiner.  

3.8.3 Validering och verifiering  

Varje process kommer valideras beroende på ifall den byggts som black-box eller white-box. 

Detta gjordes genom att gå igenom ingående information i modellen och därefter att stega 

igenom modellen för att se att flödet är enligt nulägesanalysen. 

Modellen jämfördes slutligen mot verkligheten genom att kontrollera ledtiden för artiklarna 

mot teoretiska ledtider som beräknats för hand. Handberäkningarna gjordes genom att 

summera processernas minimala och maximala cykeltider både inklusive och exklusive 

pallpackning samt maxbuffertar. Tiden för Pallpackning bestämdes till längsta möjliga tid en 

pall får vänta tills den är full efter en maskin eller maskingrupp.  
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3.8.4 Simulerade scenarios 

De scenarios som ska simuleras i modellen är: 

• Framtida flöde: alla maskiner kan ta emot alla artiklar utan ställtider. 

• Batchat tappflöde: vissa maskingrupper är begränsade i vilka artiklar de kan ta emot 

och vissa har ställtider. Därför sänds artiklar ut i batcher i sekvens för att ej begränsa 

dessa maskiner. 

• Förenkling HH 1-4: bearbetningsmaskinerna HH 1-4 kan hantera samtliga artiklar. 
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4 Resultat 

4.1 Nulägesbeskrivning 

En övergripande bild av produktionen visas i Figur 8 där avdelningarnas förhållande till 

varandra visas.  

Press Svets Bearbetning Kund
FIFU

 

Figur 8. Visar hur flödet sker mellan avdelningarna och fram till kund. 

I Press och första delen av Svets har flera maskiner långa ställtider och därför finns det lager 

mellan samtliga processer i dessa delar som ej visas i bilden. Det lager som visas i bilden är 

ett lager av typen först in först ut kallat FIFU. Detta lager är med då det är en tydlig gräns 

mellan avdelningarna. Lagret används för att minska påverkan av mindre störningar samt för 

att underhåll görs olika dagar för avdelningarna. Svets gör underhåll på onsdagar och 

torsdagar och Bearbetning på tisdagar. 

4.1.1 Svets 

Svets är den avdelningen som kan börja producera i sekvens och har dessutom den sista 

planeringspunkten för axelproduktionen. Processerna i denna avdelning visas i Figur 9. 

Intaget består utav flera processer som bearbetar och svetsar ihop halvor till banjokroppar. 

Dessa processer kan ej leverera i enstycksflöde och är därför ej specificerade i figuren. 

Intag
Manuella 

linan
Lock och Ring

Ugn Bläster Måleri

Stuk

Färdigsvets
FIFU

Restflöde

Restflöde 
(ja/nej)

Truckkörning

Märkning

Figur 

9. Visar flödet för Svetsavdelningen med förenkling av Intaget. 

Till Stuk levereras pallar med 12 banjokroppar. Maskinerna i Stuk har potential att producera 

enstycksflöde ifall dessa levereras på pallen i rätt ordning. Efter Manuella linan transporteras 

axlarna på pall med 6 axlar mellan processerna. Mellan varje process finns det buffertar i 

form av in- och ut-banor samt pallar. Processen kallad Färdigsvets har dessutom två 

hanteringsrobotar varje axel måste passera för både in och ut ur processen innan den är klar. 

Ugn och Bläster är automatiserade och ingen manuell hantering sker mellan dessa. 
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I Tabell 2 visas antalet axlar som maximalt får plats i buffertarna och antalet i processen. Sista 

kolumnen med rubriken ”På pall” är buffertar som består utav pallar placerade efter den 

processen den tillhör. Totalt antalet artiklar som kan vara påbörjade i Svetsavdelningen från 

och med Stuk är 366. 

Tabell 2. Max antal axlar på in/ut-banor, i arbete samt på pallar i processerna. 

Process Inbana I processen Utbana På pall 

Stuk 12 3 15 0 

Manuella linan 0 8 6 54 

Lock och Ring 6 4 4 0 

Märkning 9 1 3 6 

Färdigsvets 21 10 21 48 

Ugn 6 48 6 0 

Bläster 8 1 6 0 

Måleri 3 1 14 42 

4.1.1.1 Restflöde 

I svetsavdelningen finns det ett specialflöde som kallas restflödet. Detta flöde går ca 20-30% 

av artiklarna genom och sker mellan ”Lock och Ring” samt ”Färdigsvets”. Flödet behövs då 

vissa delar behöver punktsvetsas manuellt efter svetsmaskinerna Lock och Ring. Idag behövs 

trucktransport både till och från reststationen. Flödet inklusive buffertar ser ut enligt Figur 10. 

Färdigsvets

Rest

Restflöde 
(ja/nej)

Buffert 
före rest

Buffert 
efter rest

Truckkörning

 

Figur 10. Visar flödet för produkter som ska gå igenom Restflödet. 

Buffertarna i detta flöde har ej någon maxstorlek då bemanningen för Rest skiljer sig från 

skift till skift.  
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4.1.2 Bearbetning 

Bearbetning har ett komplicerat flöde då alla maskiner ej kan bearbeta alla artiklar eller så har 

de ställtider. Denna avdelning har två separata flöden med ett lager mellan kallat FIFU laser. 

Figur 11a visar en översiktsbild för flödet i bearbetning. 

 

Figur 11. a) översikt över avdelningen och b-f) flöde för vardera process. 
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4.1.2.1 HH  

I denna del finns sammanlagt 11 olika maskiner som används för att bearbeta axlarna. HH 1-4 

och Fastems 1-3 är ett automatiserat flöde och resterande hanteras manuellt, därför definieras 

det som olika flöden. Fastems kan ej hantera alla axlar på grund av fixturen och begränsar 

därmed även HH 1-4. Med automatiserade menas att det inte sker någon hantering av 

operatörer utan enbart robothantering. I HH 1-4 ser flödet ut, ur axelns perspektiv, enligt 

Figur 11b där axeln behöver hanteras av roboten tre gånger. I Figur 11c visas flödet för 

Fastems maskinerna där slutbearbetning sker i det automatiserade flödet. En illustrering av 

layouten för maskingruppen HH 1-4 visas i Bilaga 1. 

Parallellt med HH 1-4 flödet finns tre ytterligare HH maskiner kallade HH 5-7 samt en 

maskin kallad Heller. Dessa maskiner lastas manuellt och utför bearbetningen som görs i HH 

1-4 och Fastems fast i två olika fixturer. Dessa maskiners flöde, ur axelns perspektiv, beskrivs 

i Figur 11d.  

4.1.2.2 Laser & Gradcell  

Detta flöde har två in-banor. Första in-banan är till Laser 2 som är automatiserad men har en 

ställtid när en ny typ av tapp ska svetsas på axeln. Utöver ställtiden för att svetsa ny typ av 

tapp så stoppas cellen när en låda med tappar ska bytas ut. Tapplådorna rymmer 30 tappar, 15 

axlars behov, och innehåller enbart en typ av tapp. Cellen rymmer två lådor men det finns 3 

typer av tappar i flödet idag.  

Laser 1 kräver manuell in- och utlastning och operatören placerar därefter axeln på den andra 

in-banan som leder till samma robot som hanterar Laser 2, se Figur 11e. När axeltapparna har 

svetsats så ska de kylas 12 minuter innan de får hanteras av hanteringsroboten för 

gradcellerna. I Figur 11f visas flödet i Gradcellerna från in-banan till och med tvätten.  

Efter att axeln passerar Tvätt så ska axeln hanteras av en operatör och därefter kontrolleras 

visuellt, svalna och trycktestas. I denna del finns det ej någon begränsning på antal axlar då 

det tillhör färdigvarulagret. Operatören sorterar axlarna efter artikeltyp på pall som läggs i en 

buffert kallad Opackat lager. Sekvenspackning görs därefter och axlarna packas i rätt ordning 

på pallar om 6 för att skickas till kund. 

4.1.2.3 Buffertar 

I bearbetningsavdelningen är det många små buffertar som finns i det automatiserade flödet 

mellan maskinerna. Maxstorleken på samtliga buffertar i avdelningen visas i Tabell 3 och 

totalt kan 501 axlar finnas i Bearbetning, inklusive båda FIFU lagerna. 
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Tabell 3. Max antal axlar i olika buffertar på avdelnigen för bearbetning. 

Process Inbana I arbete Utbana På pall 

FIFU 0 0 0 252 

HH1-4 11 4 4 0 

Fastem 3 3 5 6 

HH5-7 & Heller (för en) 6 1 1 6 

FIFU Laser 0 0 0 144 

Laser 1 0 1 2 0 

Laser 2 11 1 10 0 

Ultraljud 0 1 1 0 

Gradcell 0 3 1 0 

Tvätt 3 11 10 - 

4.2 Cykeltider och takttider 

För processerna där cykeltiden är konstant oavsett artikel, klockades tiderna. Takttiden 

beräknades med ekvation 1 och presenteras tillsammans med cykeltiden för dessa processer i 

Tabell 4. Cykeltiden för Måleriet varierar då hanteringstiden varierar, tiden har därför 

avrundats uppåt och baserats på en takt på 3 minuter. 

Tabell 4. Cykeltiden för processerna med konstanta cykeltider i minuter. 

Process Takttid Cykeltid  

Manuella linan (3 varianter) 2,6 / 3 / 3,5 20,8 / 24 / 28 

Märkning 2,17 2,17 

Ugn 2,68 144 

Bläster 2,1 2,1 

Måleri 2,41 54 

Laser 2 3,5 3,5 

Tvätt 2,33 42 

I processerna där cykeltiden varierar beroende på artikel är takten inte konstant och beror på 

sekvensen som produceras. Min- och maxvärdet för cykeltiderna presenteras i Tabell 5 

tillsammans med snittcykeltiden och snittakt för volymfördelningen för januari till april 2017. 

Tabell 5. Min. och max. cykeltiden samt snittid och snittakt jämfört med volym, i minuter. 

Process Cykeltid min Cykeltid max Cykeltid volym Takt 

Färdigsvets 12,1 38,3 24,5 2,45 

HH 1-4 14,6 24,35 18,0 4,5 

HH 6 17,3 38,4 22,8 - 

Gradcell 1-3 4,7 8,73 6,2 2,1 
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De processer som det ej ännu loggats data från eller kunnat undersökas med klockning är 

beskrivna i Tabell 6. HH 5 och 7 samt Heller är baserade på information från HH 6 och får en 

snitttakt på 5,7 minuter tillsammans med HH 6. Hela HH gruppen får en snittakt på 2,5 

minuter med volymfördelning jan.-april. Stuk, Lock och Ring samt Laser 1 är baserade på 

klockningar som gjorts av produktionsteknik men inte kunnat verifieras under projektet.  

Tabell 6. Cykeltider som använts men ej verifierats under projektet. 

Process Cykeltid min Cykeltid max 

Stuk 2,55 2,78 

Lock och Ring 6,4 15,4 

Rest 0 5,95 

HH 5, 7 och Heller 17,3 38,4 

Fastem 5,7 15 

Laser 1 6 6 

4.3 Hanteringsrobot HH 1-4 

Från de loggade PLC-signalerna till roboten togs ordningen för hur roboten levererar till HH 

1-4 fram. Scenariot som lämpades bäst att undersöka var under helgen då personalen arbetar 

dagtid enbart och när skiftet börjar är samtliga maskiner färdiga med 2 axlar. Det som 

identifierats är att roboten väljer att prioritera vilken HH maskin istället för vilken fixtur den 

ska leverera till. Detta innebär att bägge fixturerna i en maskin får ny axel fast enbart en 

behöver bytas åt gången. Dag ett och två hade olika ordning och kan bero på att buffertarna 

efter maskinerna var fyllda dag ett men ej två. I Tabell 7 visas ordningen som maskinen fick 

en ny axel tillsammans med tiden från första leveransen. Samtliga leveranser för tidsperioden 

till att alla fått leverans visas i Bilaga 2. 

Tabell 7.  Ordningen för hanteringsroboten vid uppstart av produktion, dag ett till vänster och 

dag två till höger. 

Ordning Maskin : Fixtur 

Tid till last 

[minuter] Maskin : Fixtur 

Tid till start 

[minuter] 

1 2 : 1 0 2 : 2 0 

2 2 : 2 3,5 2 : 1 4,1 

3 3 : 1 9,4 3 : 1 8,4 

4 1 : 1 13,1 4 : 2 12,5 

5 1 : 2 18,4 4 : 1 16,5 

6 3 : 2 26,4 1 : 2 20,6 

7 4 : 1 38,0 1 : 1 24,7 

8 4 : 2 41,9 3 : 2 47,7 
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4.4 Processeffektivitet och produktionseffektivitet 

Processeffektiviteten beräknades för Färdigsvets och HH 1-4 och 6. Produktionseffektiviteten 

beräknades för dessa och Gradcell 3.  

4.4.1 Färdigsvets 

Loggarna som används för beräkningar för Färdigsvets loggades under ca 2 veckors tid i 

samtliga maskiner. Tiden som används är tiden artikeln är i maskinen. 

Processens tid jämfört med optimala maskinen för varje artikel visas i Bilaga 3 som beräknats 

med ekvation 2. Enbart artiklar som har producerats mer än två gånger i maskinen har 

använts. En sammanfattning av detta finns också i Bilaga 3 och beskrivs i Figur 12. Figuren 

visar hur många typer av axlar, samt hur mycket extratid, i procent, axlarnas cykeltid är 

jämfört med den maskin med kortast cykeltid. Totala antalet visar hur många axeltyper som 

har registrerats i varje maskin. 

 

Figur 12. Antalet artikeltyper med en viss procentuell förlängning för Färdigsvets. 

Från ekvation 3 beräknades maximala effektiviteten för maskinerna i Färdigsvets med en 

jämn volymfördelning. Maximala effektiviteten som kan uppnås för volymfördelningen från 

januari 2017 t.o.m. april 2017 beräknades med ekvation 4. Enbart artiklar som det fanns 

loggade tider för, inkluderades i beräkningarna. Produktionseffektiviteten för de loggade 

axlarna beräknades för varje maskin med ekvation 5. Denna tid inkluderar inte tiden då det 

inte finns en axel i maskinen, dvs. materialbrist. Beräkningen visar därför enbart hur stor 

procentuell del av tiden, när processen körs, som maskinen står still pga. larm eller annan 

anledning. Teoretiska maxeffektiviteten och produktionseffektiviteten presenteras i Tabell 8. 
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Tabell 8. Visar maximala effektiviteten varje maskin kan ha med 100% utnyttjandegrad samt 

produktionseffektiviteten exkl. materialbrist. 

Maskin 

Teoretisk max-

effektivitet med jämn 

volymfördelning 

Teoretisk max-

effektivitet med jan-

apr volymfördelning  

Produktions-

effektivitet i 

maskinen 

1 92,6% 96,3% 83,2% 

2 97,8% 98,0% 89,2% 

3 97,3% 97,7% 89,7% 

4 98,1% 98,0% 91,5% 

5 97,8% 97,7% 97,2% 

6 96,7% 96,4% 97,4% 

7 96,3% 96,7% 88,9% 

8 96,6% 96,6% 95,5% 

9 85,3% 91,5% 69,9% 

10 76,4% 88,2% 65,5% 

Produktionseffektiviteten som visas i Tabell 8 visar att maskinerna går väldigt ojämnt. För att 

få en bättre bild över processerna så jämfördes varje cykel mot den optimala tiden och 

andelen med en viss procentuell förlängning visas i Figur 13. Exakta procenttal visas i Bilaga 

6. 

 

Figur 13. Procentuella förlängningen jämfört med den optimala tiden för varje artikel samt 

maskin. 

4.4.2 HH 

Loggarna som används för beräkning av processeffektiviteten och produktionseffektiviteten 

samlades in under 6 veckors tid utan avbrott. Loggen för HH 1-4 registrerade enbart tidpunkt 

för när artikeln kommit in. För HH 6 registrerades tiden som artikeln spenderar i maskinen.  
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4.4.2.1 HH 1-4 

Processeffektiviteten för varje artikel för HH 1-4 visas i Bilaga 4 där enbart de cykler med 

lägst tid räknats med. Sammanfattning av denna bilaga finns också i Bilaga 4 och denna 

presenteras i Figur 14. Figuren visar hur många typer av axlar, samt hur mycket extratid, i 

procent, axlarnas cykeltid är jämfört med den maskin med kortast cykeltid. Totala antalet 

visar hur många axeltyper som har registrerats i varje maskin. 

 

Figur 14. Antal artikeltyper med en viss procentuella förlängningen för HH 1-4. 

Från ekvation 3 beräknades maximala effektiviteten för maskinerna HH 1-4 med en jämn 

volymfördelning. Maximala effektiviteten som kan uppnås för volymfördelningen under 

januari-april 2017 beräknades med ekvation 4. Enbart artiklar som det fanns loggade tider för 

inkluderades i beräkningarna. Produktionseffektiviteten för de loggade axlarna beräknades för 

varje maskin med ekvation 5. Beräkningen inkluderar tiden då det inte finns en axel i 

maskinen, dvs materialbrist, men tider längre än 5 timmar är borttagna då dessa antagits beror 

på produktionsstopp. Teoretiska maxeffektiviteten och produktionseffektiviteten 

(utnyttjandegrad) presenteras i Tabell 9. 

Tabell 9. Visar maximala effektiviteten varje maskin kan ha med 100% utnyttjandegrad samt 

produktionseffektiviteten inkl. materialbrist. 

HH # 

Teoretisk max-

effektivitet med jämn 

volymfördelning 

Teoretisk max-

effektivitet med jan-

apr volymfördelning  

Produktions-

effektivitet i 

maskinen 

1 98,2% 99,2% 73,1% 

2 94,4% 94,1% 87,5% 

3 97,1% 98,1% 82,4% 

4 95,5% 95,3% 83,3% 

Snitteffektiviteten för HH 1-4 under den loggade perioden är 81,6%. Effektiviteten som visas 

i Tabell 9 visar att maskinerna HH 1-4 går väldigt ojämnt. För att få en bättre bild över 

processerna så jämfördes varje cykel mot den optimala tiden och andelen med en viss 

procentuell förlängning visas i Figur 15. Exakta procenttal visas i Bilaga 6. 
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Figur 15. Procentuella förlängningen jämfört med den optimala tiden för HH 1-4. 

4.4.2.2 HH6 

HH 6 är en manuellt lastad maskin och är enda loggen som finns tillgänglig för resterande 

maskiner inom HH gruppen. För att få en vägledning för hur bra optimerade processerna för 

denna maskin är så jämförs HH 6 mot en optimal HH 1-4, enbart artiklar som producerats i 

både maskinerna användes. Jämförelsen gjordes med ekvation 3 för jämn produktion och 

ekvation 4 för volymfördelningen från januari till april. HH 6 utför två olika processer varav 

den andra processen kallad T2 ej görs i HH 1-4 och denna är därför ej medräknad i 

processeffektiviteten. Det visade sig i jämförelsen att några artiklar kan produceras snabbare i 

HH 6 än i HH 1-4. I Tabell 10 visas jämförelsen.  

Tabell 10. Visar effektiviteten för HH 6 jämfört med en optimal HH 1-4 maskin.  

HH # 

Teoretisk max-

effektivitet med jämn 

volymfördelning 

Teoretisk max-

effektivitet med jan-apr 

volymfördelning  

6 97,6% 97,9% 

Eftersom HH 6 bearbetar varje brygga två gånger, kallad T1 och T2, så beräknas 

effektiviteten för dessa processer var för sig med ekvation 3. Axlar som har haft längre tider 

än 5 timmar har exkluderats då dessa beror på produktionsstopp. Tider för materialbrist eller 

annan yttre störning är ej medräknat för effektiviteten. 

Tabell 11. Visar produktionseffektiviteten för HH 6. 

T # Effektivitet 

1 88,8% 

2 91,9% 

För att få en tydligare bild över fördelningen även för dessa så jämfördes varje cykel mot den 

optimala tiden och andelen med en viss procentuell förlängning visas i Figur 16. Exakta 

procenttal visas i Bilaga 6. 
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Figur 16. Procentuella förlängningen jämfört med den optimala tiden för HH 6. 

4.5 Gradcell 

Enbart en av gradcellerna kunde loggas, denna körde under loggningsperioden ca 1700 

artiklar som användes till att ta fram produktionseffektiviteten med ekvation 5. Effektiviteten 

visas i Tabell 12, tillsammans med fördelningen för den procentuell förlängningen jämfört 

mot den optimala tiden.  

Tabell 12. Produktionseffektiviteten och procentuella förlängningen jämfört med den 

optimala tiden. 

Gradcell # Effektivitet 0-2% 2-10% 10-25% 25-100% 100-∞% 

3 98,1% 96,69% 2,31% 0,06% 0,24% 0,71% 

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T1 T2

HH6

0-2% 2-10% 10-25% 25-100% 100%+



26 

 

5 Framtida läge 

Syftet med detta arbete är att identifiera metoder för att producera i sekvens från processen 

Stuk. I denna del presenteras hur detta kan fungera. 

Baserat på nulägesbeskrivningen så valdes det att undersöka möjligheten att implementera en 

sekvensproduktion från och med Stuk. Detta då antalet artikeltyper innan denna process är 

färre och processerna har långa ställtider så det krävs ett stort lager i denna del även utan 

sekvensproduktion.  

5.1 Pallsystem 

Något som framkom under diskussioner med operatörer och tekniker är att vilken artikel som 

läggs ur för reparation ej registreras och att pallar kan stanna kvar eller kastas omkring i 

processerna. Från loggarna upptäcktes det att vissa processer är instabila, och att tiden en axel 

är i maskinen kan variera mycket, vilket bekräftar den informationen. I Svets sker flera 

urlägg, artiklar som behöver repareras innan de kan levereras till nästa process, varje dag 

vilket har stor påverkan på sekvensen ifall artiklarna ej kan levereras i tid. Urlägg rapporteras 

enbart i antal idag. Problemet vid sekvenskörning blir att rätt artikel kommer börja produceras 

men kommer inte fram i tid. Ett pallsystem togs fram för att lösa detta som baseras på 

följande: 

1) Varje pall har en skylt som beskriver de bryggor som får befinna sig på denna. 

2) Ifall ett urlägg sker så skickas pallen vidare med artikeln som saknas struken från 

skylten. 

a. När artikeln stryks så tas ett beslut om att reparera eller producera artikeln 

igen. 

3) Urlägg placeras på egna pallar för att gå igenom processerna med prioritet. 

Detta system registrerar vilken artikel som saknas på pallen så att slutpackning vet att det 

kommer en axel senare och kan lägga undan pallen tills vidare. Ifall 6 pack fortsätter 

användas i produktion är pallen i sig leveransklar ifall den ej får några urlägg.  

5.1.1 Kanban 

En ytterligare förbättring som bör införas efter att pallsystemet etablerats är ett Kanban-

system men istället för kort så används pallar. Varje pall får bara förflyttas mellan två 

processer där antalet kan regleras beroende på problem i produktionen. För att veta vilka axlar 

som ska placeras på pallen så flyttas skylten som används i pallsystemet istället för hela 

pallen. Detta system kan reglera PIA och genomloppstiden effektivt och problem i 

processerna upptäcks av personal i närheten som då kan hjälpa till. 

5.2 HH 1-4 och Laser ställtid 

I produktionen idag finns två problem för att producera i sekvens. Första är att Fastems ej kan 

hantera alla typer av axlar. Dessa axlar kan därför inte bearbetas i HH 1-4 heller med dagens 

layout. Andra problemet är att Laser 1 och 2 har ställtider när ny tapp ska svetsas och kan 

därför få problem vid enstycksflöde, beroende på sekvens.  

En lösning för bägge dessa problem söktes för att se ifall det går att producera närmre 

sekvensen idag. Det identifierades att en av tapparna har betydligt högre volym än de andra 
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två. Axlarna som ska få denna tapp kan produceras i Fastems 1-3 också. Ett system togs 

därför fram kallat batchat tappflöde där sekvensen delas upp beroende på tapp. Se Figur 17 

för ett exempel där axel (#nummer) är vilken ordning i sekvensen den ska ligga och kolumnen 

är vilken pall den är placerad på.  

Pall 1 (tapp 1)  Pall 2 (tapp 2)  Pall 3 (tapp 3) 

Axel 1  Axel 2  Axel 4 

Axel 3  Axel 5  Axel 6 

Axel 9  Axel 7  Axel 8 

Axel 10  Axel 13  Axel 11 

Axel 12  Axel 14  Axel 15 

Axel 18  Axel 16  Axel 17 

Figur 17. Exempel hur pallar blir med batchat tappflöde. 

5.2.1 Förbättrad HH 1-4  

För att förenkla för truckförare, operatörer och planering så bör flödet för maskingruppen HH 

1-4 byggas om så den kan hantera samtliga axlar. Detta kan göras genom att byta ut Fastems 

till maskiner som kan hantera samtliga produkter. Det går även att introducera ytterligare en 

utbana som leder till HH 5 som är positionerad nära maskingruppen, en illustrering visas i 

Bilaga 1. Denna utbana ska då leverera artiklar som ej kan bearbetas i Fastems. Ifall denna 

version väljs så kan detta öka leveranssäkerheten för maskingruppen då HH 1-4 kan leverera 

till HH 5 när någon av Fastems står still.  

Hanteringsroboten för HH 1-4 visade från loggningen att prioriteringen för denna orsakar 

materialbrist vid uppstart. Detta problem sker delvis för att hanteringsroboten hanterar axeln 

onödigt många gånger i och med buffertarna innan ”Inbana Fastems”. Ifall dessa tas bort 

sänks utnyttjandegraden för roboten och den kan då byta ut axlar snabbare oavsett 

prioriteringsfel. Dessa buffertars syfte idag är att hjälpa till vid tillfällen då Fastems står still. 

Med en extra utbana till HH 5 så bör detta problem ej uppstå. Prioriteringsfelet bör dock 

åtgärdas genom att programmera om PLC för att minimera produktionsstörningar.  

5.2.2 Förbättrad Laser 1 & 2  

För att ej behöva en tappsorterad produktion så finns det ett antal lösningar för att minska 

eller ta bort ställtiderna. En förbättring som bör vara mindre kostsam är att utöka antalet 

tapplådor som får plats. Idag får två lådor plats och därmed behöver en låda bytas ifall den 

tredje tappen ska köras. Det finns utrymme för att sätta in en tredje låda ifall en mindre 

maskin som justerar tappens läge, flyttas till en annan position.  

För att hantera ställtiderna för fixturerna har det identifierats tre alternativ, som även kan 

kombineras för ökad kapacitet: 

1) Robotisera Laser 1, få en överkapacitet med detta och klara därmed av ställtiderna utan att 

få problem med kapacitet.  

2) Bygg ytterligare en fixtur för Laser 1 eller 2 som kan hantera en till tapp. Det finns då tre 

fixturer som kan producera var sin tapp. Detta ökar även kapaciteten och lasern får högre 

nyttjandegrad. 

3) Byt fixtur för Laser 2 så att denna inte har någon ställtid. 
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Utöver dessa förbättringar så bör hanteringsroboten för Laser 2 effektiviseras. Det finns 

möjlighet för denna att hantera axlar från Laser 1-inbanan utan någon störning. Det går även 

att minska påverkan på cykeltiden när tapplådan byts genom att effektivisera robotens 

avläsning av lådans position.  

5.3 Restflöde  

Restflödet är idag särskilt från resterande flöde då det levereras till denna station i batcher. 

Det är heller inte bestäm hur denna station ska arbeta i framtiden så därför bestämdes det att ej 

ta med detta flöde i simuleringen. Stationen bör, för att minimera lager och ledtiden, 

positioneras i direkt kontakt med Lock och Ring.  

5.4 Simulering  

De simuleringsexperiment som modellen byggts för är baserade på de tre möjligheter som 

identifierats under arbetet. Första scenariot, batchat flöde, baseras på dagens produktion där 

sekvens produceras grupperat efter tapp. Andra scenariot, förbättrad HH 1-4, baseras på att 

HH 1-4 kan hantera samtliga axlar och därefter se hur mycket ställtid som detta leder till i 

Laser 1 och Laser 2. Tredje scenariot, framtida flöde, är där Laser 1 och 2 är robotiserade och 

har noll ställtid och HH 1-4 kan hantera samtliga artiklar. 

Modellen byggdes efter förbättringarna så att de kan kombineras. Modellen kan därför 

varieras i syfte beroende på vilket scenario som önskas simuleras. På avdelningen 

Bearbetning lades till möjligheten att stänga av HH 5-7 och Heller efter önskan av kund. 

Samtliga valmöjligheter i modellen lades till i en ”kontrollpanel” i mjukvaran för att få en 

snabb överblick där resultatet även presenteras. Kontrollpanelen visas i Figur 18.  

 

Figur 18. Kontrollpanelen som används i simuleringsmodellen. 

Kontrollpanelen är uppdelad i avdelningarna där utnyttjandegraden visas beroende på vilken 

takt som önskas. Takten bestäms av användaren och sätts i manuella linan. Sekvensen som 

finns idag i produktionen uppdateras i Excel dokumentet där användaren sedan väljer ifall 

modellen ska köra produktion av typen batchade tapp flöden eller exakt så som kunden 

önskar. Ledtiden mäts både efter att produkten är klar och till det att den är redo för leverans 

till kund, dvs packad i rätt sekvens. 
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Hierkiblocken där produktionen simuleras ser ut enligt Figur 19 där varje hierkiblock 

innehåller block som aktivitet, gate, queue, batch och unbatch. Även block som är nödvändiga 

för att ta fram resultat och statistik finns i dessa. 

 
Figur 19. En översiktlig bild på modellen. 

Modellen byggs på att all formatering av cykeltider och sekvens sköts och hanteras i Excel. 

Informationen importeras sedan till databaser. Databaserna är kopplade till uppstartsprocessen 

där cykeltider som varierar beroende på artikeltyp bestäms. Detta görs i modellen med hjälp 

av attribut som varje axel får när dess axeltyp bestäms. 

5.4.1 Pallhantering 

Pallhanteringen baseras på att varje axel får ett attribut där vilken pall den tillhör beskrivs med 

en siffra. Varje pall har en unik siffra och när axeln påbörjar sin produktion så får axeln 

siffran för nästa pall som ska köras ut i produktionen. För att säkerställa att detta system 

fungerar så skickas alltid pallen före axeln, och en axel kan ej gå in i ett batchblock innan en 

axel har kommit fram. Pallsystemet är slutet så att pallarna cirkulerar i modellen. 

För att möjliggöra att pallar kan gå om varandra mellan processer, då vissa artiklar produceras 

snabbare, så krävs det att varje pall har en egen väg vid batchning. Detta byggdes med 

hierkiblock i flera nivåer där understa hierkiblocket är strukturerat som Figur 20 fast med 10 

likadana parallella batchningar.  
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Figur 20. Pall och axel skickas in i blocket, packas ihop och skickas ut när pallen är full. 

Pallsystemet dimensionerades så att fler batchningar var möjligt än vad modellen kan kräva 

och ska därför ej bli ett problem ifall syftet med modellen ej ändras. 

5.4.2 Validering 

I Tabell 13 visas minimala-, maximala- och medel-ledtiden från simuleringens tre typer av 

experiment tillsammans med minimala och maximala ledtiden som beräknats för hand. 

Simuleringen kördes med alla maskiner tillgängliga i dessa experiment. 

Tabell 13. Visar hur ledtiderna skiljer sig för de olika experimenten med sekvens samt den 

handberäknade tiden.  
Batchat 

tappflöde Framtid 

Förbättrad 

HH 1-4 

Beräkning exkl. 

palluppsamling 

Beräkning inkl. 

palluppsamling 

Max 1739 838 2103 600 897 

Min 581 584 624 485 650 

Medel 755 664 909   

Tiderna för Framtid, Batchat tappflöde och Dagens anläggning baseras på 10 körningar som 

visas i Bilaga 5. 

För att säkerställa att simuleringen nått steady-state användes grafer för att beskriva ledtiden. 

Då det fanns många parametrar som varierades i simuleringen så bestämdes det att rensa 

statistiken efter ca 6 dagar då alla scenarion som kan nå steady-state gör det inom denna 

simuleringstid, med marginal. Simuleringen fortsätter därefter ytterligare 44 

simuleringsdagar. 

5.4.3 Resultat 

De tre olika experimentens snittresultat från 10 körningar visas i Tabell 14. Samtliga HH 

maskiner finns tillgängliga i alla experiment och takten i manuella linan är satt till 3 minuter. 

Resultaten Min, Medel och Max visar spridningen för ledtiden. Mer detaljerade resultat för 

varje körning visas i Bilaga 5. 
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Tabell 14. Resultatet från experimenten. 

 

Beskrivning Batchat tappflöde  Framtida flöde 

Förbättrad  

HH 1-4 

Antal Producerade 21142,00 21133,60 20432,20 

T
id

 [
m

in
] Takt 3,00 3,00 3,10 

Min 581,18 583,79 624,39 

Medel 754,68 664,29 909,06 

Max 1739,14 838,28 2103,98 

U
tn

y
tt

ja
n

d
eg

ra
d

 [
p

ro
c
e
n

t]
 

Stuk 87,8 87,8 84,8 

Man. linan 100,0 100,0 96,7 

LoR 76,4 76,4 73,9 

FvSv 83,4 83,4 80,6 

Ugn 88,9 88,9 85,9 

Bläster 70,0 70,0 67,7 

Måleri 80,5 80,6 77,9 

HH1 90,7 100,0 100,0 

HH2 90,7 100,0 100,0 

HH3 90,6 100,0 100,0 

HH4 90,7 100,0 100,0 

Fastem 1 66,8 73,0 73,2 

Fastem 2 66,7 73,1 72,9 

Fastem 3 67,0 72,9 72,9 

HH5 98,9 100,0 99,7 

HH6 95,1 99,5 93,5 

HH7 79,4 64,8 45,5 

Heller 35,1 0,5 0,2 

Laser 1 98,0 58,3 53,3 

    -inkl. ställ (98,0) (-) (99,7) 

Laser 2 59,5 58,3 81,6 

    -inkl. ställ (64,2) (-) (100,0) 

Gradcell 1 71,3 71,2 68,9 

Gradcell 2 71,3 71,2 68,9 

Gradcell 3 71,2 71,2 68,6 

Tvätt 77,8 77,8 75,2 

Både framtida scenariot och förbättrade HH 1-4 visar att utnyttjandegraden är hög för HH 1-4 

och även HH 5-6. Produktionen går att sprida på samtliga HH maskiner och speglar inte 

nödvändigtvis den utnyttjandegraden som behövs i verkligheten. Ifall utnyttjandegrad 

”flyttas” från HH 1-4 till övriga maskiner så flyttas även utnyttjandegrad från Fastems och det 

blir inte en 1:1 överföring utan beror på artikeltyp. 



32 

 

För det batchade tappflödet så behövs det ett lager i slutet för att placera axlarna på rätt pall. 

För att undersöka hur många pallar som samlas i denna yta så beräknades antalet pallar som 

fått in en axel kontinuerligt under modellen. Medelvärdet för antalet pallar beräknades också 

och dessa visas i Figur 21. I figuren visas medelantalet med den orangea linjen och antalet 

pallar vid en viss tidpunkt med den gröna. Medelvärdet är i slutet ca 8 pallar med 3,9 i 

standardavvikelse och max antalet i denna körning är 36 pallar. 

 
Figur 21. Grön visar antalet pallar i sluthantering som behövs och röd visar medelvärdet. 
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6 Diskussion 

I denna del diskuteras felkällor och vad som bör göras i framtiden för att säkerställa 

resultatet. 

6.1 Nulägesbeskrivning 

Informationen om produktionsflödet och problem som kan uppstå i produktionen vid 

enstycksflöde och sekvensproduktion baserades på information från tekniker och operatörer. 

Då mycket av detta var tyst kunskap så kan det finnas problem som ej dykt upp i detta arbete. 

För att säkra att detta bör förändringar som ej baseras på programmering göras stegvis och 

därefter testas. 

6.2 Färdigsvets  

Maskinerna i Färdigsvets visade potential att förbättra flertalet axeltypers programmering för 

att öka produktiviteten i dessa ytterligare några procent. Maskin 9 och 10 visade sämre siffror 

i samtliga undersökningar och då enbart 30 % av axlarna som loggats låg inom 0-2% så kan 

fel tider vara registrerade som lägsta tid. Detta innebär i så fall ännu lägre 

produktionseffektivitet. Dessa maskiner bör därför loggas under längre tid för att få mer 

statistik och åtgärder bör göras för att förbättra processerna.  

Färdigsvets har även dessa hanteringsrobotar som kan påverka produktionen. Dock så fanns 

det ej tillgängliga tider för dessas rörelser och det fanns inte tid i projektet att göra en 

tidsstudie och inkludera detta i simuleringen. En simulering bör göras på hanteringsrobotarna 

för att se vid vilka volymer och volymfördelningar dessa sänker produktionskapaciteten. 

6.3 HH  

Loggarna för maskingruppen HH 1-4 tyder på att HH 2 och 4 har en lägre hastighet än 1 och 

3. Ifall hastigheten är lägre för dessa maskiner bör det undersökas vidare vilka 

fördelar/nackdelar detta ger maskinerna. Produktionseffektivitetens procentuella förlängning 

visade generellt dåligt men var bättre för 2 och 4. Då en hög procent av axlarna har en 

förlängning mellan 2-10% sker det många mindre stopp vilket kan bero på problem med larm. 

I maskin 1 och 3 är det fler axlar som har stopp än som inte har stopp, trots detta är 

produktionseffektiviteten relativt hög för HH 3.  

Loggningen av HH 1-4 bör ej jämföras mot den av Färdigsvets. Anledningen är att den 

inkluderar materialbrist, och hanteringsrobotens loggning visade att denna kan orsaka detta. 

Hur mycket problem som uppstår pga. roboten är svårt att säga och loggningen bör göras om 

så att den loggar både tiden då artikeln kommer in och när den är färdig. Ifall loggningen görs 

om till detta så kan cykeltiden för varje process beräknas och tiden som maskinerna står 

tomma pga. materialbrist. 

HH 6 visade hög produktivitet trots en stor spridning på procentuella förlängningen. Detta kan 

bero på att den registrerade lägsta tiden inte är den faktiskt lägsta tiden, för alla artiklar. 

Genom att logga denna maskin längre tid och börja logga resterande maskiner så kan mer 

statistik samlas och maskinernas processeffektivitet kan jämföras också.  
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6.4 Hanteringsrobot HH 1-4  

För att ta reda på orsaken till att ordningen för roboten ej görs optimalt behöver PLC 

programmet undersökas. Det kan bero på flera orsaker, men troligt resulteras det av att 

buffertarna innan ”Inbana Fastems” har prioritet att tömmas och därefter så blir automatiskt 

en maskin prioriterad före alla andra. Att ta bort dessa buffertar kan då göra det enklare att 

optimera PLC programmet. Det har även nämnts i diskussioner med tekniker att det lagts in 

en timer i programmet för att förbättra prioriteringen, detta kan vara en anledning till att 

ordningen skiljer sig mellan de två dagarna. 

6.5 Simulering  

För att säkerställa att simuleringen stämmer behöver först vidare studier göras på maskinerna 

Stuk, Lock och Ring, HH 5 och 7 samt Heller, Fastems och Laser 1. Detta är för att 

säkerställa att tiderna för dessa är rätt uppskattade och att simuleringen baserats på rätt 

information. Ifall dessa tider är längre kan detta påverka produktionen och skapa en ny möjlig 

flaskhals. Simuleringar bör i så fall göras om med den nya informationen. 

Urlägg är inte med i simuleringen så det behöver göras vidare analyser på påverkan av dessa. 

Till att börja med bör det göras en undersökning på vilka artiklar som vanligen läggs ur, hur 

länge de är placerade utanför flödet och därefter vilka artiklar som vanligen skrotas. Ifall detta 

registreras så finns det möjlighet att använda denna information för att göra en simulering på 

hela flödet inklusive urlägg. Troligen räcker det dock att göra en manuell beräkning då 

simuleringen kommer kräva väldigt mycket detaljer. 

Restflödet som finns i avdelningen Svets är ej med i simuleringen då det idag är särskilt från 

resterande flöde. Det finns framtidsplaner på att bygga in detta men det är inte bestämt hur 

flödet ska se ut än. När detta flöde är implementerat i dagens flöde bör det undersökas för att 

se om nya processen kan bli flaskhals.  

6.5.1 Blackbox 

HH 1-4 simulerades som blackbox, detta betyder att prioriteringsproblem som uppstår i 

verkligheten ej tas hänsyn till i simuleringen. Analysen på loggfilerna visade att cykeltiderna 

för axlarna som passerar denna grupp varierar och kan ha stor påverkan på ledtiden, och även 

sekvensen. Innan sekvensproduktion införs bör det undersökas varför cykeltiderna skiljer sig i 

HH maskinerna. Ifall spridningen ej kan åtgärdas behöver det fastställas hur stor påverkan 

detta har på produktionen. Därefter kan det behöva undersökas hur påverkan blir på antalet 

PIA ifall så hög procent av produkterna är kvar länge i vissa maskiner.  

Färdigsvets simulerades också som blackbox. Anledningen är att det ej fanns tid att undersöka 

hanteringsrobotarna som lastar in och ut i dessa maskiner och att kapaciteten idag ej tros 

påverkas av materialbrist. Maskinerna 9 och 10 exkluderades helt från cykeltidernas 

beräkning då tiderna visade stor variation och mer information behövdes för att dra slutsatser.  

6.5.2 Resultat 

De utnyttjandegrader som visas i Tabell 14 är baserade på öppettiden för Manuella linan. 

Detta beror på att den har kortast öppettid. Utnyttjandegraden från simuleringen i övriga 

processer kommer alltså vara lägre i verkligheten. Skillnaden i öppettid är 1-2 % längre för 

andra processer. Detta antogs ha tillräckligt liten påverkan för att utesluta det ur simuleringen 

då störningar, som uteslutits, har större påverkan. 
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För batchade tappflödet så är längsta ledtiden 29 timmar, snittet 12,5 timmar och minsta 9,7 

timmar. Detta scenario kräver dock, för att det inte lagret ska bli onödigt stort, att samtliga 

HH 5-7 och Heller är tillgängliga. HH 1-4 har enbart 90 % utnyttjandegrad, detta beror på att 

den tapptypen som dessa bearbetar ej hade hög volym nog för att fylla resterande. Samtidigt 

så ger detta utrymme för att det sker mindre störningar i dessa maskiner.  

Framtida scenariot visar, förutom potentialen att leverera inom kort tid till kund, att antalet 

PIA är få. Detta visas genom den korta ledtiden då fler PIA leder till längre ledtid. Scenariot 

visar dessutom överkapacitet i många delar av produktionen så mindre störningar borde inte 

stoppa produkterna från att levereras i tid.  

Förbättrad HH 1-4 scenariot visade att den sekvensen som användes i simuleringen var för 

varierande för att Laser 1 och Laser 2  skulle hinna med ställtiden utan att köra batchade 

tappar. Därför ökar takten som levereras och det blir stop bakåt i flödet. Detta scenario är inte 

möjligt med 3-skift men kan vara möjligt med 4-skift. Ifall ett 4-skift scenario önskas behöver 

det göras en vidarestudie på leveransen mot kund då produktionsdagar inte matchar 

leveransdagar. 

6.6 Simuleringsresultat mot nuläge 

Simuleringarna visade att beläggningen på maskinerna i gruppen HH är hög och 

nulägesanalysen visade på att flera maskiner har problem och att utnyttjandegraden är låg 

idag. För att säkra att sekvens-produktion är möjligt behöver det göras en större studie på HH 

1-4, ifall dennas produktion inte kan bli bättre behöver utnyttjandegraden undersökas för HH 

5-7 och Heller. Loggen för HH 6 visade att väldigt få artiklar producerades med optimal tid. 

En studie bör göras på ifall denna maskin kan optimeras mer och ifall övriga maskiner har 

liknande siffror. Därefter kan en kapacitetsbalansering visa ifall denna klarar av takten 3 

minuter med dagens volymfördelning. 

Simuleringen behövde en utnyttjandegrad på 83% för Färdigsvets, i snitt, vilket är mer än de 8 

maskinerna som går bra. Därför behöver maskin 9 och 10 förbättras för att säkra leveransen 

för denna maskingrupp.  

6.7 Framtida arbete 

För att producera i sekvens så behöver artiklarna levereras i sekvens till Stuk. Det finns idag 

ingen metod för detta då axlar levereras till Stuk på pall med 12 likadana banjokroppar. Det 

behöver tas fram en lösning för att placera dessa i sekvens innan de levereras till Stuk. 

Därefter behöver Manuella linan få delar som ska svetsas fast levererat i sekvens. Det behöver 

göras en större undersökning för att se ifall materialet till Manuella linan och Stuk hinner 

omsorteras och att axeln därefter produceras inom den kända tiden som sekvensen finns 

tillgänglig. När detta är känt så bör det göras en tydligare analys över hur många urlägg som 

sker i varje steg i produktionen. Med väl dokumentation på urläggen kan leveranssäkerheten 

räknas fram beroende på hur många dagars sekvens som är känd.  
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7 Slutsatser 

Målet med examensarbetet är att undersöka möjligheten att producera bakaxlar i sekvensen 

som ska levereras till kund. Detta ställer krav på inga eller korta ställtider och stabila 

processer. Det är även nödvändigt att axlarna kan gå igenom alla maskiner då artiklarna 

förflyttas på pallar med 6 axlar. Sekvensproduktion är därför idag svårt av följande 

anledningar: 

• Fastems kan ej ta emot samtliga artiklar, detta begränsar maskinerna HH 1-4 

• HH gruppen har instabila processer som sänker utnyttjandegraden 

• Laser 1 och 2 kommer behöver ställas om mycket med dagens anläggning 

• Dagens produktion ger möjlighet till stora buffertar och att urlägg inte upptäcks i tid 

Ifall sekvens ska produceras med dagens maskiner där stabiliteten förbättras och urlägg 

hanteras bättre så behöver ett nytt pallsystem introduceras. Pallsystemet behövs för att kunna 

producera i batchat tappflöde som är det närmsta sekvens man kan komma till idag. Ett 

pallsystem som föreslås i denna rapport kan sammanfattas till: 

• Varje pall är unik och har en skylt som beskriver innehåll. 

• Vid reparationer eller skrotning så ska beslut tas direkt på hur denna artikel ersätts. 

• Artiklar som reparerats eller produceras igen ska prioriteras genom flödet. 

För ett framtida läge så behöver följande förändras för att kunna producera den sekvens som 

kund önskar: 

• Ytterligare en utbana från maskingruppen HH 1-4 så dessa kan bearbeta samtliga 

artiklar 

• Förbättra lasersvetscellen genom följande alternativ: 

o Robotisera Laser 1 

o Ny fixtur utan ställtid 

o Köpa en till fixtur 

• Ta beslut om att reparera eller producera ny direkt 
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Bilaga 1. Maskingrupp HH 1-4s layout. 

Dagens layout: 

Fixtur 
2

Fixtur
1

HH4 HH3

HH2 HH1

Robotens bana

Inbana

Utbana
till Fastem

Fixtur 
2

Fixtur
1

HH 4 
Buffert

HH 3 
Buffert

HH 1 
Buffert

HH 2 
Buffert

Hanterings
-robot

Fixtur 
2

Fixtur
1

Fixtur 
2

Fixtur
1

Framtida version med extra utbana mot HH 5: 
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Bilaga 2. Från PLC logg för Hanteringsrobot HH 1-4. 

I tabellen visas samtliga leveranser som gjorts tills att alla fixturer fått en leverans. De 

gulmarkerade är de som görs för andra gången innan samtliga andra fått leverans. 

Ordning Maskin : Fixtur 

Tid till last 

[minuter] Maskin : Fixtur 

Tid till last 

[minuter] 

1 2 : 1 0 2 : 2 0 

2 2 : 2 3,5 2 : 1 4,1 

3 3 : 1 9,4 3 : 1 8,4 

4 1 : 1 13,1 4 : 2 12,5 

5 1 : 2 18,4 4 : 1 16,5 

6 2 : 1 21,9 1 : 2 20,6 

7 3 : 2 26,4 1 : 1 24,7 

8 4 : 1 38,0 4 : 2 41,6 

9 4 : 2 41,9 2 : 2 43,5 

10 - - 3 : 2 47,7 
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Bilaga 3. Färdigsvets processeffektivitet. 

I denna bilaga presenteras hur lång processernas tid är jämfört med bästa tiden som loggats, 

för varje maskin och artikel på Färdigsvets. De celler som är blanka har någon tid ej 

registrerats för. Tabellen visas på två sidor. 
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.  

Artikelnummer Maskin1 Maskin 2 Maskin 3 Maskin 4 Maskin 5 

1 100,00% 101,02% 100,26% 101,36% 101,17% 

2 100,00%    100,95% 

3 229,38% 107,41%   100,00% 

4 101,50% 101,83% 101,85% 101,62% 100,00% 

5     100,00% 

6 109,25% 108,92% 107,84% 107,96% 100,00% 

7 100,00% 100,93% 101,42% 101,24% 109,33% 

8 100,00% 100,67% 101,47% 101,12% 109,25% 

9 101,97% 101,69% 101,81% 102,16% 102,82% 

10 104,06% 103,93% 104,51%  103,06% 

11 110,08% 109,76% 109,99% 110,31% 100,00% 

12 100,38% 101,02% 100,15% 100,55% 100,29% 

13     103,49% 

14 101,23% 101,83% 100,00% 100,83% 100,19% 

15 101,06% 102,60% 101,16% 101,00% 100,88% 

16 100,00% 100,72% 101,43% 101,18% 101,25% 

17 100,00% 111,16%  101,35%  
18 242,09% 101,49% 101,20% 101,29% 101,05% 

19 100,00% 100,83% 109,97% 101,14% 109,31% 

20     100,00% 

21 101,27% 102,55% 101,86% 102,19%  
22 101,14% 102,32% 101,80% 102,04% 101,77% 

23 100,00% 100,11% 101,07% 100,50% 100,54% 

24 101,11% 102,64% 101,27% 101,15% 100,99% 

25 101,09% 102,60% 101,30% 101,14% 100,82% 

26 100,00%  131,06% 101,43% 101,27% 

27 100,56% 102,51% 102,09% 101,63% 101,64% 

28  100,70% 100,77% 100,11% 100,00% 

29 101,22% 102,54% 102,70% 102,65% 102,92% 

30 100,00% 101,13% 100,33% 101,09% 101,30% 

31 100,93% 100,00% 100,33%   

32 100,00% 101,50% 100,79% 100,92% 100,52% 

33 100,00% 101,20% 100,32% 101,12% 101,36% 

34 100,00% 101,00% 101,81% 100,80% 100,87% 

35 100,00% 101,40% 101,80% 101,70% 101,21% 

36 100,57% 101,16% 101,45% 101,42% 101,95% 

37 100,00% 101,24% 100,37% 101,20% 101,44% 

38 100,00% 101,14% 101,40% 101,12% 101,34% 

39 101,10% 102,44% 103,51% 102,78% 102,32% 

40     100,01% 

41 100,00% 100,70% 101,32% 101,33% 109,45% 

42 100,00% 101,02% 101,51% 107,53%  
43 100,00% 101,33% 101,37% 101,41% 101,63% 

44 100,00% 100,80% 101,32% 101,08% 109,16% 

45  100,00%   108,56% 

46     100,00% 
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Artikelnummer Maskin 6 Maskin 7 Maskin 8 Maskin 9 Maskin 10 

1 102,14% 101,43% 101,47%   

2 101,98% 101,14% 101,09% 137,58%  

3 100,61% 100,25% 100,42% 135,44% 242,11% 

4 100,25% 100,06% 100,50%   

5 100,27% 101,31% 100,48%   

6 108,27% 108,20% 108,34% 106,84% 117,11% 

7 109,34% 109,63% 110,02% 149,48% 153,80% 

8 109,23% 109,48% 109,89% 113,16% 202,75% 

9 102,58% 103,31% 103,28% 105,94% 100,00% 

10 100,00% 104,67% 105,47% 102,32% 102,19% 

11 110,66% 101,01% 111,42% 110,80% 106,67% 

12 100,00% 101,17%  112,36%  

13 100,00% 103,79% 104,12%   

14 101,31% 100,87% 100,93% 100,14% 121,64% 

15 101,70% 101,56% 101,24% 100,00% 100,97% 

16 109,48% 109,80% 110,01% 158,93% 131,46% 

17    152,73% 167,40% 

18  102,16% 101,50% 100,00%  

19 109,20% 109,55% 109,81% 108,35% 139,44% 

20 100,35% 127,75%    

21 101,98% 102,67% 102,68%  100,00% 

22 101,91% 102,64% 102,54% 100,82% 100,00% 

23 100,57% 100,04% 101,08% 105,54% 103,88% 

24 102,06% 101,49% 101,82% 100,00% 100,79% 

25 101,82% 101,44% 101,39% 100,00% 100,74% 

26 103,10% 102,39% 102,22% 100,47% 101,26% 

27 102,87% 102,04% 103,51% 100,00% 267,30% 

28 101,59% 100,64% 100,80%  121,02% 

29 104,06% 103,42% 103,15% 101,48% 100,00% 

30 102,54% 101,65% 101,47% 114,38% 102,70% 

31     239,37% 

32 101,78% 101,48% 101,34% 124,53% 140,60% 

33 102,60% 101,67% 101,50% 100,24% 111,57% 

34 101,88%  101,23% 111,60% 106,37% 

35 102,50% 101,50% 101,29% 101,04% 100,83% 

36 103,16% 102,56% 102,19% 102,76% 100,00% 

37 102,61% 101,69% 101,49% 104,12% 142,81% 

38 102,55% 101,69% 101,54% 251,67% 130,38% 

39 101,62% 103,14% 103,03% 101,10% 100,00% 

40 100,00% 100,54% 100,31%   

41 109,53% 109,85% 109,93% 113,56% 146,09% 

42    156,84% 167,70% 

43 102,87% 102,17% 101,93% 110,11% 100,04% 

44 109,19% 109,40% 109,73%  116,29% 

45 108,55% 108,75% 109,10% 109,09% 124,60% 

46  100,51% 100,78%   
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En sammanfattning av ovanstående tabells fördelning visas i tabellen nedan där antalet 

artiklar med en viss procentuell förlängd cykeltid beskrivs. 

Maskin 0-2% 2-10% 10-25% 25-100% 100-∞% 

1 34 2 1 0 2 

2 26 12 1 0 0 

3 29 7 0 1 0 

4 28 7 1 0 0 

5 31 11 0 0 0 

6 19 21 1 0 0 

7 21 20 0 1 0 

8 22 16 3 0 0 

9 12 8 8 6 1 

10 12 5 6 9 4 
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Bilaga 4. HH 1-4 processeffektivitet. 

Tabell 15. Processernas tid jämfört med bästa tiden som loggats, för varje maskin och artikel. 

Artikelnummer HH 1 HH 2 HH 3 HH 4 

1 100,00% 104,90% 100,85% 104,05% 

2 100,00% 104,63% 100,62% 104,16% 

3 100,00% 104,76% 100,70% 103,90% 

4 100,00% 105,71% 101,61% 105,26% 

5 100,00% 105,71% 101,61% 105,27% 

6 100,00% 105,73% 101,74% 105,30% 

7 100,00% 105,54% 101,43% 105,27% 

8 100,00% 105,83% 102,08% 105,17% 

9 100,00% 105,14% 101,12% 104,58% 

10 100,00% 105,25% 101,26% 104,86% 

11 100,51% 105,61% 100,00% 104,93% 

12 100,00% 105,25% 102,12% 105,35% 

13 100,00% 105,43% 102,10% 105,17% 

14 100,00% 104,94% 101,72% 104,84% 

15 100,00% 105,25% 100,00% 104,77% 

16 100,00% 105,08% 101,32% 104,80% 

17 100,00% 104,90% 100,83% 102,57% 

18 100,00% 104,90% 100,83% 102,57% 

19 102,90% 108,03% 100,00% 103,68% 

20 100,00% 105,43% 100,74% 104,79% 

21 100,11% 105,26% 100,00% 105,16% 

22 100,00% 105,37% 101,90% 106,53% 

23 100,00% 105,26% 102,02% 104,95% 

24 100,00% 105,47% 102,00% 105,37% 

25 100,00% 105,57% 101,79% 104,72% 

26 100,00% 105,58% 101,59% 105,35% 

27 100,00% 105,07% 101,33% 103,98% 

28 100,11% 105,58% 100,00% 105,37% 

29 100,00% 104,95% 100,30% 104,95% 

30 100,73% 105,57% 100,00% 105,20% 

31 114,37% 103,99% 100,00% 103,24% 

32 100,00% 104,66% 100,57% 103,80% 

33 139,11% 103,83% 100,00% 102,68% 

34 100,00% 104,68% 100,75% 103,85% 

35 117,61% 123,17% 118,20% 100,00% 

36 101,23% 106,13% 100,00% 104,99% 

37 100,00% 105,03% 100,90% 104,49% 

38 100,00% 105,93% 101,43% 105,54% 

39 100,00% 105,40% 101,83% 105,09% 

40 100,00% 104,65% 158,05% 104,01% 

41 101,30% 106,34% 100,00% 104,20% 

42 100,00% 105,70% 101,71% 103,31% 

43 100,00% 113,60% 109,21% 112,84% 
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En sammanfattning av ovanstående tabells fördelning visas i tabellen nedan där antalet 

artiklar med en viss procentuell förlängd cykeltid beskrivs. 

HH # 0-2% 2-10% 10-25% 25-100% 100-∞% 

1 39 1 2 1 0 

2 0 41 2 0 0 

3 36 5 1 1 0 

4 1 41 1 0 0 
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Bilaga 5. Experiment från batchade tappflöden. 

Batchat tappflöde: 

Körning: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prod. 21142 21154 21166 21136 21142 21136 21142 21136 21124 21142 

takt 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

min 578 580 578 590 576 591 582 578 576 582 

medel 755 755 755 754 755 755 754 755 754 755 

max 1681 1830 1731 1681 1827 1728 1681 1683 1820 1730 

Stuk 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 

Man. 

linan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

LoR 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 

FvSv 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 

Ugn 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 

Bläster 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 

Måleri 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 

HH1 91% 91% 91% 91% 91% 90% 91% 91% 91% 91% 

HH2 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 

HH3 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 

HH4 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 90% 

Fastem 1 67% 67% 67% 66% 67% 66% 67% 67% 67% 67% 

Fastem 2 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 

Fastem 3 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 

HH5 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

HH6 95% 95% 94% 95% 96% 95% 96% 94% 95% 96% 

HH7 80% 79% 81% 78% 78% 80% 78% 81% 80% 78% 

Heller 34% 36% 35% 36% 35% 34% 36% 35% 34% 36% 

Laser 1 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 

Inkl. ställ 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 

Laser 2 60% 60% 60% 60% 60% 59% 60% 59% 60% 60% 

Inkl. ställ 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 

Gradcell 1 71% 71% 71% 72% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 

Gradcell 2 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 

Gradcell 3 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 

Tvätt 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 
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Framtida flöde 

Körning: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prod. 21136 21130 21136 21136 21130 21130 21136 21136 21130 21136 

takt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

min 577 588 577 585 582 590 585 585 582 585 

medel 664 665 664 664 664 664 664 664 664 664 

max 833 842 833 838 835 852 838 838 835 838 

Stuk 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 

Man. 

linan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

LoR 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 

FvSv 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 

Ugn 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 

Bläster 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 

Måleri 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 

HH1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

HH2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

HH3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

HH4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fastem 1 73% 72% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 74% 

Fastem 2 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 

Fastem 3 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 

HH5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

HH6 99% 99% 99% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 

HH7 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 

Heller 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 

Laser 1 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 

Inkl. ställ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Laser 2 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 

Inkl. ställ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Gradcell 1 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 

Gradcell 2 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 

Gradcell 3 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 

Tvätt 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 
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HH 1-4 förbättrad med Laser som idag. 
Körning: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prod. 20386 20434 20464 20452 20404 20380 20488 20428 20458 20428 

takt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

min 642 630 620 617 620 632 624 617 626 617 

medel 916 911 913 903 913 916 904 904 901 910 

max 2049 2070 2036 2268 2024 2206 2268 1970 2268 1882 

Stuk 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

Man. 

linan 96% 97% 97% 97% 97% 96% 97% 97% 97% 97% 

LoR 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 

FvSv 80% 81% 81% 81% 80% 80% 81% 81% 81% 81% 

Ugn 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 

Bläster 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 

Måleri 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 

HH1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

HH2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

HH3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

HH4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fastem 1 73% 73% 73% 73% 73% 74% 73% 73% 73% 74% 

Fastem 2 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 

Fastem 3 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 72% 

HH5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

HH6 94% 94% 94% 93% 93% 93% 93% 94% 93% 93% 

HH7 44% 46% 46% 46% 45% 44% 47% 44% 47% 45% 

Heller 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Laser 1 53% 53% 54% 54% 53% 53% 54% 53% 54% 53% 

Inkl. ställ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Laser 2 82% 82% 82% 82% 82% 82% 81% 82% 82% 82% 

Inkl. ställ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Gradcell 1 69% 69% 69% 69% 69% 68% 69% 69% 69% 69% 

Gradcell 2 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 

Gradcell 3 69% 69% 69% 68% 68% 69% 69% 68% 69% 69% 

Tvätt 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 
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Bilaga 6. Produktionseffektivitet. 

Färdigsvets: 

Maskin 0-2% 2-10% 10-25% 25-100% 100-∞% 

1 81,57% 3,41% 3,41% 4,78% 6,83% 

2 85,99% 1,27% 2,87% 6,69% 3,18% 

3 93,91% 0,64% 0,00% 2,88% 2,56% 

4 90,71% 1,33% 1,77% 3,10% 3,10% 

5 93,77% 2,95% 0,98% 1,31% 0,98% 

6 86,22% 8,83% 1,77% 2,83% 0,35% 

7 93,16% 0,33% 0,98% 2,61% 2,93% 

8 96,12% 0,65% 0,65% 1,94% 0,65% 

9 33,33% 13,21% 14,47% 25,16% 13,84% 

10 30,61% 13,78% 8,67% 28,06% 18,88% 

HH 1-4: 

HH # 0-2% 2-10% 10-25% 25-100% 100-∞% 

1 44,98% 11,37% 12,75% 22,24% 8,65% 

2 59,57% 27,01% 3,70% 6,45% 3,27% 

3 36,00% 42,94% 5,51% 10,59% 4,95% 

4 54,69% 23,66% 6,98% 10,00% 4,67% 

HH 6: 

T # 0-2% 2-10% 10-25% 25-100% 100-∞% 

1 27,21% 47,03% 11,89% 11,89% 1,98% 

2 36,89% 58,41% 2,17% 1,45% 1,08% 

 


