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FÖRORD 
 
Denna rapport är resultatet av det examensarbete som bedrivits på Volvo Construction 
Equipment AB Component Division i Eskilstuna. Arbetet har bedrivits under 
tidsperioden 2005 v.34 till 2006 v.4. 
Examensarbetet utgör avslutningen på examensinriktningen produktionssystem på 
civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet.  Ett tack 
riktas till min handledare på företaget, Lennart Karlsson. Samt projektmedlemmarna 
som ställt upp och svarat på frågor och kommit med förslag.   
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SAMMANFATTNING 
 
Volvo Construction Equipment AB Component Division (CMP) I Eskilstuna har idag 
det globala ansvaret för utveckling och tillverkning av drivlinor till 
anläggningsmaskiner.  
De nya kraven på nästa generations transmissioner har dock krav på sig att vara 
mindre och lättare samt ha mindre inre förluster än den föregående. För att kunna 
möta detta krav krävs det att kopplingsaxlarna i tranmissionerna blir mindre. För att 
leva upp till detta samt en förbättring hos kvalitén på förbanden så introduceras två 
nya fogningsmetoder enligt laser- och lim/krympförband.  
I denna rapport klargörs flödet genom de två fogningscellerna. Flödessimuleringar 
utfördes där genomloppstider, lagernivåer och processutnyttjande undersöktes för 
olika batchstorlekar samt produktföljder.  
Undertecknad använde sig av programvaran eM-Plant vid simuleringarna och därefter 
utfördes även en utvärdering av simuleringsprogrammet. 
 
Utifrån de data som fanns tillgängligt under examensarbetet så har batchstorlek och 
produktföljd genom laser och limcellen tagits fram samt gett mest tillfredsställande 
resultat med hänsyn till genomloppstid, arbete för operatörer samt lagernivåer.  
Simuleringarna har även visat på de problem som kan komma att visa sig i lagret 
mellan laser och limcellen samt vid montering av vissa graderskopplingar. 
Vad gäller programvaran eM-Plant så går det snabbt att få en övergripande bild. Att 
bygga upp en enkel simuleringsmodell går mycket snabbt men vid mer komplexa 
modeller så stöter man ganska snabbt på begränsningar hos standardobjekten. Det 
mesta går dock att lösa genom programmering i metoderna.  
 
Slutligen kan nämnas att det varit svårt att göra en validering av modellerna. Detta på 
grund av att processutrustningen ej fanns på plats och de operationstider som 
användes i modellen endast är uppskattningar från maskinleverantörer. Vidare 
diskussion angående lagret mellan lim- och lasercellen bör göras då man har mer 
information angående operationstider, flöde i de båda fogningscellerna. Det resultat 
som gavs ur simuleringsmodellerna kan dock ge en riktlinje kring hur många 
ställageplatser som kommer att behövas.  
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ABSTRACT 
 
Volvo Construction Equipment AB Component Division (CMP) in Eskilstuna has 
global responsibility for developing and manufacturing power trains and electronic 
systems for Volvo CE machines: 

•   Axles 
•   Transmissions 
•   Engines 
•   Electronic systems 

 
The new demand for smaller and lighter transmissions with less inner losses has lead 
to a demand for smaller clutch axels in the transmissions. Because of these demands 
two new methods of joining the parts together (bonded/shrinking joint and laser 
welding) was introduced.     
In this master thesis the flow through the two joining methods is visualized through a 
simulation model. Throughput time, stock level and utilization the resources were 
evaluated for different batch sizes and product sequences.    
The author was using the simulation program eM-Plant for the flow simulations and 
evaluated advantage and disadvantage for the software.  
 
From the data that was assessable during the master thesis the author suggest the best 
batch size and product sequence according to throughput time, work environment for 
the operators and stock levels.   
The simulations also show that the stock level between the laser welding and the 
bonded/shrinking cell will be very large and also before the assembly of the Graders 
clutches.    
Concerning the simulation software eM-Plant is a very user friendly program. It is 
very easy to build a simple simulation model but when the user wants to build a more 
complex simulation there will be some complications. Most of the problems can 
however be solved through programming in the methods.  
 
The process times was estimated by the suppliers because the process equipment did 
not exist in the plant. Therefore a validation was difficult to do but the result from the 
simulation model seems realistic according to the project group.   
The result from the simulation can however give an input on how large the stock level 
might be.    
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1. INLEDNING 
I detta kapitel presenteras examensarbetets bakgrund, syfte och mål. Vidare 

presenteras de avgränsningar som gjorts.   

 

1.1. Bakgrund 
 
I dagsläget sker fogning av kopplingskompletter till transmissioner med hjälp av 
splinesförband och MAG-svetsning. Nästa generations transmissioner har dock krav 
på sig att vara mindre och lättare samt ha mindre inre förluster. För att kunna leva upp 
till detta krävs det att kopplingsaxlarna i transmissionerna blir mindre och därmed 
krävs alternativa fogningsmetoder. Ytterligare anledning till de nya 
fogningsmetoderna är att en förbättring av kvalitén på förbanden efterfrågas. 
Till en början så var det tänkt att använda fogningsmetoden lasersvetsning till alla 
kopplingkompletter;  kugghjul-nav, kugghjul-trumma, kopplingsaxel-dubbeltrumma 
och kopplingsaxel-mellanväggskugghjul, se figur 1 nedan. Detta gick dock ej för en 
komplett, kopplingsaxel-mellanväggskugghjul. Detta på grund av kolhalten i de två 
materialen. Axlarna har nämligen ett induktionshärdningsstål med hög kolhalt vilket 
gör dem svåra att svetsa. Trummorna har ett kallformningsstål med låg kolhalt medan 
kugghjulsmaterialets kolhalt ligger mittemellan. Därför krävdes tillförsel av 
tillsatstråd i svetsen kopplingsaxel-dubbeltrumma för att få ett bra svetsresultat. Det 
fanns dels inte tid att utveckla och kvalitetssäkra svetsalternativet samt att det skulle 
leda till större risk med att svetsa kugghjul mot axel på grund av den högre totala 
kolhalten i svetsfogen. Därför valde man att sammanfoga denna komplett med ett 
krymp/limförband.  
På grund av införskaffandet av de nya fogningsmetoderna så behövdes en 
flödesanalys uträttas.  
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                                Axel-Dubbeltrumma    Axel-Kugghjul 

 

Figur 1, Kopplingskompletter 

 

1.2. Syfte och mål 
Uppgiften var till en början att klargöra flödet genom de två fogningsprocesserna. Det 
som skulle utföras var en processkartläggning, söka genomloppstider för de olika 
produkterna, utföra flödessimulering samt att stämma av produktionen mot 
produktionsorder. Allt eftersom att examensarbetet framskreds så fick även 
undertecknad i uppgift att utvärdera simuleringsprogrammet som användes, eM-Plant. 
Ett krav från Volvo AB sida var att undertecknad vid lån av programvaran eM-Plant 
skulle göra en utvärdering av programvaran och sedan redovisa resultatet för Volvo 
Technologies. 
 
Målet med simuleringsmodellerna var att ta fram den batchstorlek samt produktföljd 
som gav mest tillfredsställande resultat med hänsyn till genomloppstid, buffertlager 
mellan specifika processteg samt arbetsvänlighet för operatörerna. Detta för att kunna 
se till att monteringsstationerna samt processutrustningarna klarade av den väntade 
volymökningen.  
Därefter skulle antalet pallplatser mellan fogningscellerna bestämmas utifrån de 
produktföljder samt batchstorlekar som tagits fram. Detta på grund av att man vid 
planering kring layouterna för de två fogningscellerna ville veta hur pass många 
ställage man skulle behöva ge yta för.    
 

1.3. Avgränsningar 
Prognos för efterfrågan på transmissioner togs från LRP (The Long Range Plan) som 
var gjord hösten 2005. Prognoserna var gjorda för år 2007-2013 vid ett max scenario. 
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Vid simuleringarna så användes volymprognoser från det år då efterfrågan förväntas 
vara som störst, det vill säga år 2010, se tabell 1 nedan. 
 
Utgår på grund av sekretess. 
 
Tabell 1, Prognos för år 2007-2013. 
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2. TEORI 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som är relevant för arbetet. Här 

beskrivs de teorier utifrån författaren tagit del av vid analys av processflödet på VCE. 

 
Fem tänkbara punkter enligt Goldratt & Cox hade undertecknad ständigt i bakhuvudet 
vid simuleringarna: 

1. Balansera flöde, inte kapacitet 
2. Utnyttjandet i en “icke-flaskhals” bestäms av andra begränsningar i systemet, 

ej av sin egen kapacitet 
3. En förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme för systemet 
4. En vunnen timme i en “icke-flaskhals” är en illusion 
5. Flaskhalsar styr genomloppstid och PIA i systemet 

 
Det finns två metoder som undertecknad har valt att beröra i examensarbetet för att 
beräkna effektiviteten hos kösystem: 

 
1. Köteori 
2. Produktionssimulering 

 

2.1. KÖTEORI 
Inom industriell produktion kan man ofta öka effektiviteten hos ett produktionssystem 
enbart genom att förändra objektens ankomst i tiden till produktionssystemet och 
objektens ordningsföljd i stationerna.  
Kö uppstår när kapaciteten understiger tillgänglig beläggning. Under beteckningen 
köteori ligger en grupp matematisk-analytiska metoder. Men hjälp av 
sannolikhetskalkyler söker man på matematisk väg uttrycka de storheter som belyser 
kösystemets effektivitet. Fördelen med köteoretiska metoder är att ett uttryck för 
systemets effektivitet snabbt kan erhållas med relativt begränsade arbetsinsatser. 
Nackdelen är dock att metoderna kräver relativt omfattande matematiska kunskaper, 
det är ej möjligt att studera den enskilda artikelns ankomst och avgångstidpunkt vid 
olika stationer i ett kösystem samt att det finns begränsningar när det gäller större 
kösystem. En viktig tumregel angående köer är att styrande maskiner beläggs med 
100% genom ökad nettokapacitet och buffertar.  
 
Nackdelar med kö 

• Extra kostnader 
• Längre genomloppstider 
• Ökad kapitalbindning 
• Kräver fysiskt lagringsutrymme 

 
Fördelar med kö 

• Möjligheter till smart omplanering (samkörning med artiklar med likartat 
ställarbete) 
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• Högre arbetstempo 
• Gardering mot störningar 
• Fullt kapacitetsutnyttjande 
 

2.1.1.  Faktorer som avgör produkternas genomloppstider 

Genomloppstid kallas den tid som en process tar från början till slut. Det 
gäller både processen i sin helhet och delprocesserna. 
Genomloppstiden för produkt genom ett produktionsavsnitt kan sägas bero på fyra av 
varandra oberoende faktorer: 
 

• Antalet operationer och satsstorlek 
• Tidmarginal per station 
• Produktionstidens förläggning i successiva stationer 
• Produkternas köbildning före stationerna 

 
Antalet operationer och satsstorlek 

Sker produktionen i satser får den enskilda detaljen vänta en kortare eller längre tid på 
betjäning beroende på hur många detaljer det är i samma sats på grund av 
omställningstiden.  
 
Tidmarginal per station 

Den längsta tid en station ständigt kan ligga efter tidtabellen utan att efterföljande 
station försenas.  
 
Produktionstidens förläggning i successiva stationer 

Station nr. 1 skall kunna upphöra med betjäningen under t ex semester utan att 
efterliggande station försenas. Genomloppstiden förlängs på grund av olika 
förläggning av produktionstiden.  
 
Produkternas köbildning före stationerna 

Kötid är den tid en produkt tvingas vänta före en station då stationen betjänar andra 
produkter. Kötiden och därmed genomloppstiden för given kvantitet ökar tillväxande 
med stationens betjäningsfaktor (kvoten av beläggning och möjlig utnyttjandetid).  
 
Vid val av produktionsmetod påverkas produktens genomloppstid. Därvid gäller: 

• Ju jämnare man kan fördela produktens sammanlagda bearbetningstid, det vill 
säga tid för given bearbetning i given station, på de stationerna desto kortare 
blir den del av genomloppstiden, som utgör bearbetningstid. Detta ger vidare 
större möjligheten att reducera kötiden. 

• Ju fler olika produkter som ges samma operationsföljd desto större blir 
möjligheten att reducera kötiden. 

 

2.1.2. Principer för partiformning 

Syftet med partiformning är att åstadkomma en avvägning mellan ordersärkostnader 
och lagerhållningskostnader. Det finns elva olika modeller för partiformning: 
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1. Ekonomisk orderkvantitet (EOQ, Wilsonformeln) 
2. EOQ-modifiering med hänsyn till produktionstakt 
3. Fixed Order Quantity (FOQ) 
4. Lot for Lot (L4L) 
5. Fixed Period Requirements (FPR) 
6. Period Order Quantity (POQ) 
7. Least Unit Cost (LUC) 
8. Least Total Cost (LTC) 
9. Part Period Balancing (PPB) 
10. Silver-Meal algoritmen 
11. Wagner-Whitin algoritmen 

 
Alla modeller ovan för partiformning bygger på följande förutsättningar: 

• Efterfrågan för artikeln är känd.  
• Ingen hänsyn tas till beroendet mellan kostnader för uppsättning och 

lagerhållning för andra artiklar på olika nivåer i produktstrukturen. 
• Kapaciteten i produktionssystemet är obegränsad. 
• Ordersärkostnaden är konstant och oberoende av partistorleken. 
• Lagerhållningskostnaden är konstant per enhet i lager per period 
• Inga brister tillåts. 

 
För given efterfrågan försöker man minimera de totala särkostnaderna för 
orderkvantiteterna. Följande beteckningar införs: 
 
 C = totalkostnad 
 K = ordersärkostnad 
 D = efterfrågan i antal enheter per tidsperiod 
 Q = orderkvantitet i antal enheter 
 H = lagerhållningskostnad per enhet och period 
 
De två modeller som berörs vidare i examensarbetet är; Ekonomisk orderkvantitet 
(EOQ) och Fixed Order Quantity (FOQ). 
 
Ekonomisk orderkvantitet 

För att minimera total order- och lagerhållningskostnad per tidsperiod så används 
formeln: 
 

Minimera C = K · (D / Q) + H · (Q / 2)  

 
Efter derivering av målfunktionen med avseende på orderkvantitet så erhålls formeln 
nedan för optimal orderkvantitet.  
 
 Q* = √((2 · K · D) / H) 
 
Fixed Order Quantity 
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Kvantiteten är konstant och bestäms genom hänsynstagande till fysiska begränsningar 
såsom förpackningar, materialhanteringsfrågor med mera eller till andra 
erfarenhetsmässiga aspekter.  
 

2.1.3. Cyklisk ordningsföljd 

Cyklisk produktföljd innebär att ordningsföljden mellan olika produkter upprepas 
inom en konstant period. Syftet är att kontrollera och styra köbildningen vid 
arbetsstationer. Genom att lägga liknande artiklar efter varandra så kan man på så sätt 
minska den totala omställningstiden för cykeln. Jämfört med planeringsmetoder med 
skiftande produktföljd ger cyklisk planering jämnare materialflöde. Vilket generellt 
leder till kortare köer i och med att produktsekvensen är bestämd så styrs produktion, 
materialförflyttningar och köer samtidigt som resursutnyttjandet utjämnas. Cyklisk 
ordningsföljd kan användas om 20% eller mer av beläggningen inom ett 
produktionsavsnitt upptas av produkter som produceras i fyra eller flera kvantiteter/år. 
N st olika produkter kan i en station ge (N-1)! st olika uppenbara ordningsföljder1. 
 
 

2.2. PRODUKTIONSSIMULERING 
 
Även om man kan hitta en analytisk lösning på sina beslutsproblem kan en 
simuleringsmodell ge kompletterande information t ex i form av andra beskrivande 
mått och man kan studera dynamiken i modellen. 
 

2.2.1. Allmänt om simulering 

Det första som man måste ha klart för sig är att en simuleringsmodell aldrig kan 
återspegla ett verkligt system fullt ut. Som tur är behövs inte det så länge som alla 
avgörande parametrar finns med i modellen. Det som behöver överensstämma med 
verkligheten är t.ex. geometriska avstånd, banhastigheter, bufferstorlekar och 
cykeltider. Alla andra parametrar som inte direkt påverkar systemet kan skalas bort 
eller förenklas. En stor fördel med simulering av ett produktionssystem är att man kan 
testa olika scenarier. Det kostar att implementera simuleringen och att utföra 
körningarna men det har företaget snabbt igen tack vare uteblivna felinvesteringar. 
Simulering bör användas när man har ett system där det kan vara svårt, omöjligt, dyrt, 
farligt eller tidsödande att utföra verkliga experiment. Simulering är alltså ett verktyg 
för att stödja beslutsprocessen.  
 
Vid simulering skapar man en modell av de system man vill studera. Här fastställs hur 
systemet skall arbeta vad angår ankomstprocess, betjäningsprocess, ködisciplin etc. På 
kort tid kan man undersöka systemets effektivitet under en lång tidsperiod. Detta på 
grund av att man kan bestämma har snabbt modellen skall arbeta. På detta sätt finns 
det möjlighet att pröva olika varianter av samma system och undersöka hur 
effektiviteten förändras om man ändrar ankomstprocesser, betjäningsföljder etc.  
Vid simulering önskar man exempelvis undersöka:  

                                                 
1 Sune Eriksson, Planering av serieproduktion, sid 63. 
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• Sysselsättning 
• Kapacitetsbehov 
• Utrymmesbehov 
• Kapitalbindning 
• Buffertar 
• Störningseffekter 
• Genomloppstider 
• Flexibilitet 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att simuleringstekniken är en metod att göra 
experiment med en modell av ett produktionssystem istället för att experimentera med 
själva produktionssystemet.  
 

2.2.2. Varför ska man använda simulering? 

Det finns både fördelar och nackdelar med simulering. Om följande punkter är 
uppfyllda så kan det vara en god idé att göra en simulering. 

• Man vill undersöka komplexa system. 
• Man vill planera nya system eller göra om befintliga utan att störa pågående 

produktion. 
• Man vill identifiera flaskhalsar i en process. 
• Man vill se en animering av produktionen. 

 
Fördelar med simulering är följande:  

• Det är möjligt att tillämpa oavsett produktionssystemets omfattning och 
komplexitet.  

• Simulering förutsätter inte några speciella matematiska kunskaper 
• Vid simulering kan man följa ett visst givet objekt på dess väg genom 

systemet och studera var det befinner sig vid givna tidpunkter. Denna 
möjlighet har man inte, som tidigare påpekats, med köteoretiska metoder där 
man erhåller resultatet uttryckt i sannolikheter och medelvärden.  

 
Även om det ofta är lönsamt att göra en simulering finns det en del 
nackdelar/riskmoment som man ska vara uppmärksam på. De viktigaste är listade 
nedan: 

• Simulering garanterar inte optimala lösningar. 
• Simulering kan inte lösa problem. 
• Statistisk kunskap är ett måste för att analysera utdata och indata. 
• En simuleringsmodell kan ta längre tid att utveckla än en analytisk. 
• En simuleringsmodell kan missa viktiga variabler eller förhållanden som 

existerar i det verkliga systemet, sådant som sitter i ryggmärgen hos 
operatörerna. 

• Mjukvaran som används är ofta dyr och ibland svår att lära sig. 
 

2.2.3. Viktiga begrepp inom simulering 

Klasser 
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I de flesta objektorienterade programspråk förverkligas dataabstraktionen med en 
klassdeklaration, där ingående data ("attribut") och operationer specificeras. De 
operationer som gäller för en klass kallas metoder (motsvarar underprogram i 
"traditionella" programspråk). Den fasta kopplingen mellan data och metoder kallas 
inkapsling. 
 
Objekt 
Vid en simulering representeras objekten i modellen av objekt med attribut och 
metoder. Attributen representerar de modellerade objektens tillstånd och metoderna 
representerar deras beteende baserat på aktuellt tillstånd. 
 
Ett objekt tillhör alltid en bestämd klass. Man brukar säga att ett enskilt objekt utgör 
en instans (ett exemplar) av en klass. Precis som man i icke-objektorienterade 
programspråk kan ha flera variabler av en viss datatyp, är det möjligt att ha flera 
instanser (exemplar, upplagor) av en viss klass. 
Med klassexemplen ovan som utgångspunkt kan vi säga en viss bil utgör ett objekt 
eller instans av klassen "bilar" och du själv en instans av klassen "människor". 
Ett objekts egenskaper bestäms av vilken klass det tillhör. Olika objekt som hör till 
samma klass har samma grundläggande egenskaper, dvs samma uppsättning metoder 
och data, även om värdena hos data kan skilja sig åt. 
För att utföra operationer på ett objekt, t ex ändra dess data, utnyttjas (anropas) 
objektets metoder, dvs de metoder som gäller den aktuella klassen. Eftersom 
metoderna ingår i objektet kan man se det hela som att man aktiverar objektet och ber 
detta att utföra operationer på sig självt. I objektorienterat språkbruk brukar man säga 
att man skickar ett meddelande till objektet och ber det utföra en handling. 
 
Arv 
Betrakta begreppen bilar, flygplan, båtar och tåg. Dessa har (åtminstone) en sak 
gemensam - de utgör transportmedel. Vi kan således betrakta transportmedel som en 
grundklass, med bilar osv. som underklasser. Å andra sidan finns olika slags bilar, 
flygplan osv., dvs. dessa kan i sin tur indelas i en eller flera underklasser. Vi får på 
detta sätt hierarkiskt ordnade relationer mellan de olika klasserna, ett familjeträd. 
Objektorienterade programspråk ger möjlighet att relatera olika klasser till varandra. 
Ett utmärkande drag hos klasser är nämligen att de kan ärva data och metoder från 
tidigare deklarerade klasser. Detta betyder att man med utgångspunkt från en enda, 
vanligen enkel klass (grundklassen), successivt kan skapa ner komplicerade och 
specifika klasser (underklasser eller härledda klasser). De nya klasserna 
(underklasserna) ärver grundklassens data och metoder, men kan också kompletteras 
med nya data och metoder och de ärvda metoderna kan också modifieras. 
Underklasserna kan sedan utgöra utgångspunkt för nya underklasser osv. 
Arvsmekanismen medger således att man utifrån generella begrepp (grundklassen) 
kan bygga upp en klasshierarki (eller ett klassträd) av nya, allt mer specialiserade 
underklasser. 
Ett objektorienterat programsystem byggs kring en uppsättning klasser som 
karakteriserar de objekt som ingår i systemet. En viktig aspekt vid konstruktionen av 
ett objektorienterat program består därför i att bestämma vilka klasser som behövs, 
vilka egenskaper dessa bör ha, samt hur olika klasser är relaterade till och växelverkar 
med varandra. 
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Polymorfism 
Begreppet polymorfism kommer från grekiskan (polymorfi = månggestaltad). Med 
polymorfism menas att samma meddelande kan ge olika "svar" från objekt som tillhör 
olika klasser, dvs meddelandet väljer, under programkörningen, vilken metod som 
skall utföras. 
Polymorfism åstadkoms med en mekanism som kallas sen (eller dynamisk) bindning. 
För att förklara innebörden av begreppet polymorfism utgår vi från ett exempel: 
Antag att vi i en tillämpning arbetar med plana geometriska figurer (grundklassen). 
Underklasser kan då utgöras av t ex trianglar, rektanglar, cirklar och ellipser. 
Gemensamt för alla dessa är bl a att de har omkrets och area, men eftersom figurerna 
har olika form är det klart att omkrets och area måste beräknas på olika sätt för varje 
specifik figur. Polymorfism gör det möjligt att knyta olika metoder med samma namn 
till de olika geometriska figurerna och detta på ett sådant sätt att rätt metod 
automatiskt tillämpas på varje enskilt objekt. Annorlunda uttryckt: Man kan ha objekt, 
som tillhör olika, men besläktade klasser (trianglar, rektanglar, cirklar och ellipser), 
skicka samma meddelande (för att t ex beräkna omkretsen) och ändå få varje objekt 
att "svara" på ett sätt som är unikt för den underklass det tillhör, dvs objektet "vet" hur 
det skall beräkna sin egen omkrets eller area. 
 
Objektorienterad programmering (OOP) 
Precis som namnet antyder, utmärks objektorienterad programmering av att man 
arbetar med objekt. Ett objekt har vissa egenskaper (data) och kan utföra eller utsättas 
för olika saker (operationer på data): En sten har massa, vikt och volym, den kan falla, 
kastas o s v; en geometrisk figur har form, omkrets och area, den kan ritas och vridas 
o s v. När man programmerar i ett objektorienterat programspråk består en stor del av 
arbetet i att fundera ut vilka klasser man behöver och hur dessa skall vara relaterade 
till varandra. 
För att ett programspråk ska kunna kallas objektorienterat, måste det tillhandahålla 
konstruktioner som understödjer dataabstraktion och inkapsling för att skapa klasser, 
en arvsmekanism så att klasser kan ärva egenskaper (data och metoder) från tidigare 
deklarerade klasser, samt polymorfism (via dynamisk bindning). Om något av dessa 
element saknas, då kan heller inte programspråket betecknas som objektorienterat. 
Metoden anses vara effektiv och kraftfull, speciellt vid konstruktion av större 
program. Detta på grund av att man utgår ifrån de objekt som programmet ska kunna 
hantera och lägger därefter till de operationer man vill kunna utföra på objekten. Varje 
objekt och dess operationer konstrueras var för sig, utan att vara beroende av hur 
andra objekt ser ut ”inuti”. 
 

2.2.4. System 

Ett system definieras som en samling enheter av människor och/eller maskiner som 
verkar och samverkar mot ett mål. Ett systems tillstånd är samlingen av parametrar 
som behövs för att beskriva systemet vid en speciell tidpunkt. Om man har en 
stokastisk modell kan det vara svårt att undersöka den analytiskt och därför vill man 
istället göra en simulering av modellen. Det finns olika typer av simulering. Vilken 
man skall använda beror på systemet som skall simuleras.  
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Statiskt eller dynamiskt system 
Ett system kan antingen vara statiskt eller dynamiskt. Ett typiskt statiskt system är ett 
finansiellt system (riskanalys) där tiden inte spelar någon roll eller då man endast är 
intresserad av systemet vid en enda tidpunkt. Statiska system befinner sig i ett 
jämviktstillstånd. 
Dynamiska system däremot förändras över tiden, som t.ex. en produkt i en fabrik som 
håller på att färdigställas. 
 
Diskret eller kontinuerligt system 
Det finns ytterligare två grupper som man kan dela in system i och det är diskreta 

eller kontinuerliga system. Produkten i fabriken tillhör ett diskret system om man 
antar att produktens tillstånd förändras momentant, vid vissa specifika tidpunkter. 
Simulering av hur en gas rör sig i en cylinder är däremot ett typiskt kontinuerligt 
system eftersom gasens förändring inte sker på vissa tidpunkter utan kontinuerligt. 
 
Deterministiskt eller stokastiskt system 
Typiskt för ett deterministiskt system är att det är fritt från slumpmässiga data. Detta 
medför att om indata är känd kommer även utdata vara det. Motsatsen är stokastiska 
system där vissa parametrar i systemet slumpas ur någon fördelningsfunktion. Här kan 
man alltså inte vara säker på utdata men det finns ändå möjlighet att ange 
variationsintervall för utdata. 
 

2.2.5. Simuleringsätt 

 
Det finns tre olika simuleringssätt: 
 

1. Om man har ett statiskt system skall man använda Monte-Carlo-simulering.  
2. Om man har ett dynamiskt och kontinuerligt system skall kontinuerlig 

simulering användas.  
3. Om man har ett dynamiskt och diskret system skall händelsestyrd simulering 

används. En förutsättning för att använda denna typ av simulering är att det 
inte inträffar något mellan händelserna. I händelsestyrd simulering finns det en 
klocka som håller reda på aktuell simuleringstid och en händelsekö. 
Händelsekön är en kö av händelser ordnad i stigande ordning efter den 
tidpunkt då händelserna i kön skall inträffa. Varje händelse i händelsekön är av 
något simuleringsobjekt inplanerad till att inträffa vid en viss tidpunkt i 
simuleringens framtid. 

 

2.2.6. Steg i simulering  

Det finns ett antal steg som måste ingå i ett simuleringsprojekt, enkelt sett är det enligt 
nedan sex steg: 
 

1. Problemformulering 
2. Insamling av data 
3. Modellbyggnad 
4. Planera experimenten 
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5. Körning av modellen 
6. Analys av utdata 

 
Dessa kan sedan delas in i mer utförliga steg. 
 
Problemformulering 
Detta är det viktigaste steget i hela simuleringen. Här bör avgränsningar av systemet 
göras för att inte få ett för komplext system. Det är ingen fara att göra begränsningar 
vid det här skedet eftersom det är mycket lättare att förbättra modellen senare än 
arbeta med en alldeles för komplex modell från början. Varje steg av projektet måste 
planeras noga, dels för att uppskatta hur lång tid som krävs, dels för att göra upp en 
budget. 
 
Insamling och av data 
Vid det här steget skall alla former av data samlas in, både deterministiska och 
stokastiska. Deterministiska data är ofta enkla att mäta och kan t.ex. vara antal enheter 
som får befinna sig i kö till en viss process. Stokastiska data är observationer som 
beror på någon statistisk fördelning och kan vara tiden det tar att utföra ett arbete. Nu 
ska en analys av de stokastiska data utföras så att den lätt kan användas i 
simuleringen. 
Det finns två olika sätt att använda data. Antingen används data direkt i modellen utan 
att någon statistisk fördelning har blivit anpassad. Det finns en fördel med den här 
metoden och det är att verklig data används. Det andra alternativet är att en statistisk 
fördelning anpassas till de observerade värdena. Fördelen med detta sätt är att 
extremvärden tillåts någon gång vilket också händer i verkligheten. Nackdelen är att 
det ibland kan vara svårt att göra en anpassning eftersom det kanske inte finns 
tillräckligt med eller rätt data insamlat. 
 
Modellbyggnad 
För att studera systemet på ett systemanalytiskt sätt måste man avbilda genom att 
skapa en lämplig modell. Avbildningen innebär att man väljer ut vilka aspekter på 
systemets egenskaper som ska avbildas i en modell. Vilka dessa aspekter är styrs av 
vilket syfte vi har med studien. Ett mer detaljerat syfte fordrar en noggrannare 
avbildning medan ett mer översiktligt syfte kanske leder till en grövre, mindre 
detaljerad modell. 
En modell är alltid en förenklad avbildning av det verkliga systemet. Hur modellen är 
konstruerad bestäms alltså både av hur vi väljer att definiera syftet och av vilken 
kunskap vi har om systemet. En modell är därför aldrig ”sann” eller ”korrekt”. Vid 
modellkonstruktionen försöker man att konstruera en så enkel modell som möjligt 
men som fortfarande uppfyller våra krav. Det är alltid viktigt att noga kontrollera att 
modellens kvalitet är tillräcklig för vårt syfte. 
 
Grundmodellen 

Grundmodellen ska vara en prototyp av den slutgiltiga modellen. Nu byggs de delar 
som vi vet ska ingå, de mest väsentliga delarna. Vid det här steget är det inte säkert att 
korrekta data används eftersom datainsamling och utformandet av grundmodellen ofta 
utförs parallellt. 
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Modellen måste förses med sådana indata som specificerar modellen för just de 
studerade omständigheterna och som specificerar vilka experimenten skall 
genomföras.  
När grundmodellen är uppbyggd så är det läge att göra en första kontroll om modellen 
fungerar som den ska. Felaktiga antaganden och enkla logiska fel ska identifieras. De 
personer som ingår i projektet får nu möjlighet att granska modellen och komma med 
förslag på vad som kan och skall förbättras. 
 
Verifiering av modellen 

Det är väldigt osannolikt att modellen kommer fungera första gången. Ju mer 
komplext system som modelleras desto lägre tid kommer det att ta att justera de fel 
som uppkommer. Så snart modellen är byggd måste den testas. Detta görs genom att 
jämföra grundmodellen med programmet och se hur de stämmer överens. Verifiering 
av modellen är egentligen bara ett test för att se om implementationen är korrekt. 
 
Validering av modellen 

Det som skall valideras (bekräftas) är att modellen beskriver verkligheten. 
Validering av modellen är ett test på att modellen återger de förväntade resultaten från 
det verkliga systemet. Det finns flera olika typer av valideringar: 

• Första valideringen som görs är att se efter så att modellen återspeglar 
verkligheten på ”utsidan”. För att göra detta kan animeringen vara på vid 
körning av modellen. 

• Nästa steg i valideringen är att kontrollera så att antagandena i 
datainsamlingsdelen är korrekta. Om en ändring av dessa medför en ändring 
av slutresultatet måste dessa antaganden granskas och kanske förnyas. 

• Slutligen måste utdata från modellen testas statistiskt. Detta kräver att flera 
körningar görs så att det finns underlag för ett test. Vid testet jämförs denna 
modells resultat med verklighetens för att se om det finns någon signifikant 
skillnad i utdata. 

 
Om grova fel upptäcks måste man gå tillbaks till ett tidigare steg och göra om de 
efterföljande stegen. Det kan vara nödvändigt att göra detta flera gånger innan ett 
tillfredställande resultat har uppnåtts. 
 
Planera experimenten 
När modellen är klar måste en experimentdesign göras. Den anger vilka körningar 
som skall genomföras och vilka parametrar som skall användas. Här måste man tänka 
på att hålla vissa saker konstant som till exempel tidsintervallet, uppvärmningstiden 
och antalet körningar med olika slumptalsfrön. 
 
Körning av modellen 
Efter det att de två föregående stegen är godkända görs de nödvändiga körningarna. 
Det här steget kan ta tid eftersom det kan behövas många körningar och ibland måste 
modellen förbättras inför varje körning. 
 
Analys av utdata 
Här testas utdata med något statistiskt test och jämförs med utdata från det verkliga 
systemet. 
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Syften med simuleringsexperimenten är att lösa något slags problem, vilket detta är 
definieras av studiens syfte. Utgående från resultaten av experimenten kan vi nu dra 
slutsatser om lösningen på det definierade problemet. För att vi ska kunna lita på våra 
slutsatser fordras att vi har god kontroll över kvaliteten i varje steg i det genomförda 
projektet. Har vi gjort fel i något steg, eller gjort för grova förenklingar t ex i 
modellkonstruktionen, kan vi inte lita på resultaten. 
 
Skriv rapport och gör rekommendationer 

Det sista steget i simuleringsprocessen är att göra rekommendationer till det verkliga 
systemet, baserade på resultaten från simuleringsmodellen. Rapporten som skrivs 
sedan simuleringsprojektet är avslutat ligger till grund för att göra korrekta 
förbättringar i det verkliga systemet. 
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3. Metod 
I detta kapitel beskrivs arbetsgång och litteraturstudier som gjorts i examensarbetet. 

Här redovisas även hur insamling och sammanställning av data har gått till. Vidare 

beskrivs flödessimulering samt den validitet som simuleringarna anses besitta. 

 

På ett relativt tidigt stadium insåg projektgruppen att en simuleringsmodell skulle ge 
svar på många frågor som dök upp under projektets gång. I denna simuleringsmodell 
skulle undertecknad genom att mata en ett antal parametrar enkelt kunna testa de olika 
scenarierna som diskuterades i projektgruppen. Därefter kunde gruppen snabbt få en 
inblick hur bland annat köbildning och genomloppstiden påverkades. Modellen skulle 
vara datorbaserad för att vara lätt att använda och visuellt lättförståeligt. 
 
Val av lösningsmetod för modellbygget 
När man skall försöka ställa prognoser om ett system som ännu inte existerar och 
resultaten skall vara mer än en fingervisning om det verkliga utfallet, bör modellen 
vara detaljerad. Modellen blir symbolisk, stokastisk, dynamisk och diskret. Eftersom 
systemet är så komplext väljs händelsestyrd simulering som beräkningsteknik för att 
modellera mätprocessen.   
 
Simuleringsmodellen används bland annat för att bestämma Rena Rummets kapacitet 
och köbildningen framför monteringsstationerna under olika förutsättningar. 
Resultatet används sedan till att skapa modellen för beräkning av kapacitet, 
utnyttjande och köbildning. Med hjälp av simuleringsmodellen utvärderas även 
delsyftena med projektet, d.v.s. kapacitetförbättringen med de olika 
processutrustningarna som studerades och hur systemet bör styras. Simuleringarna 
utförs med scenarios för framtida volymprognoser som tagits fram av Stefan Nilsson 
på logistikavdelningen på VCE.  
 

3.1. Att arbeta med simulering 

3.1.1. Arbetsgång 

Figur 2, nästa sida, visar arbetsgången för projektet. Det första steget när projektet 
påbörjades var att formulera målet med flödessimuleringen. Sedan så gjordes en grov 
skiss av modellen. Tänkbara problem identifierades och därefter bestämdes modellens 
omfattning och detaljnivå. När detta var gjort så gjordes en mycket grov plan över 
experimenten. Val av programvara gjordes sedan i samtal med anställda på Volvo och 
handledare på företaget. Data samlades in och modeller byggdes upp. I och med att 
förutsättningarna hela tiden förändrades på grund av att projekten tog form allt 
eftersom så tog denna fas mycket lång tid. När modellen tagit sin slutliga form så 
gjordes olika experiment som sedan analyserades. Det slutliga steget blev att 
dokumentera och rekommendera de resultat som modellen genererat.  
 

3.2. Datainsamling 
Datamaterial angående flödet av artiklar erhölls från medlemmar i projektgrupperna. 
Information om prognostiserad volym hos de olika transmissionerna hämtades från 
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Logistikavdelningen. Vad gäller operationstider på de 
utrustningar som inte fanns på plats så togs data in från 
maskinbeskrivningar och i samtal med projektmedlemmarna. 
Operationstider på de utrustningar som fanns på plats togs ur 
planeringssystemet, Mapics, egna tidtagningar samt med hjälp 
av uppskattningar från operatörer.  
 
Omfattande litteraturstudier har gjorts inom områdena 
flödessimulering samt kö- och lagerteorier. Litteratur har 
hämtats från högskolebiblioteket i Eskilstuna, Volvo samt egen 
införskaffad litteratur från studietiden. Den litteratur som 
studerats har mestadels varit i form av böcker som behandlar 
projektspecifika områden men även grundläggande information 
om transmissioner har skaffats för att få en förståelse om 
företagets produkter. 

3.3. Flödessimulering 
För att åskådliggöra flödet av artiklar så gjordes en 
flödeskartläggning som sedan låg som grund åt 
simuleringsmodellen.  

 

Inledningsvis så byggdes två enkla modeller. En för lasercellen 
och en för limcellen. Fokus låg vid denna fas på att få flödet av 
artiklarna att stämma överens med verkligheten. Därefter 
programmerades maskinerna enligt de olika operationstiderna, 
omställningstider samt skiftgångar. När simuleringsmodellerna 
programmerats så utfördes olika experiment som sedan 
analyserades. Val av batchstorlekar och produktionsföljd 
gjordes för att sedan sätta ihop de två modellerna till en 
simuleringsmodell för att kunna studera lagret däremellan. 
 

3.4. Validering 
Det finns två olika valideringsmetoder; intern respektive extern 
validering. Kontrollen av intern validitet går ut på att avslöja 
eventuella logiska fel eller programmeringsfel. Här görs en 
enkel kontroll genom att jämföra några manuella beräkningar 
med motsvarande simuleringsresultat. Vid den externa 
validitetskontrollen så finns det två sidor en filosofisk och en 
praktisk. Här gäller det att fastställa att modellen är en relevant    Figur 2, Arbetsgång 
avbildning av det studerande systemet. Ett praktiskt sätt är att  
jämföra simulerade data med verkliga data, om det finns sådana. 
Man kan även göra en subjektiv bedömning av hur realistisk  
simuleringsresultaten är. 
 
Tyvärr så kunde inte någon direkt validering utföras på lim och lasercellen men de 
värden som modellen alstrade verkade rimliga med utgång från de data som 
uppskattats. Antaganden redovisas i rapporten i samband med det avsnitt de 
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behandlas. En validering av flödet i Rena Rummet kunde dock göras och dessa data 
verkar stämma överens med verkligheten. 

 

   

  



Flödesanalys av  

laser- och limcell 

 23 

4. Produktbeskrivning  
 
Volvo har ingått ett avtal med UGS om leveranser av programvara. Som en del i det 
har Volvo AB rekommenderat vissa lämpliga program varav eM-Plant är den 
rekommenderade UGS produkten för flödessimulering. Således har UGS gett Volvo 
AB tillgång till ett antal licenser och utbildning för att introducera Volvos 
medarbetare till det nya programmet. Undertecknad samt två projektledare från Volvo 
CMP gick en tvådagars introduktionsutbildning i programmet tillsammans med 
personal från Volvo Technologies i Göteborg. UGS har tillhandahållet en lånelicens 
till examensarbetet för att introducera programmet på CMP.   
 

4.1. eM-Plant 
eM-Plant är ett simuleringsprogram som använder händelsestyrd simulering och är en 
objektorienterad applikation (se teoriavsnittet). eM-Plant har färdiga system och 
byggstenar för det som behövs för att beskriva de flesta produktionssystem. Vid 
enklare simuleringsmodeller behövs ingen programmering och vid mer avancerade 
modeller så sker programmering i SimTalk. 
 

4.1.1. SimTalk 

SimTalk är ett händelsestyrt simuleringssystem som finns i SmallTalk-80. Ett språk 
som SmallTalk, med en SIMULA-influerad objektorienterad stil har visat sig vara 
lämpligt för diskret simulering. 
Förenklar komplexa simuleringar på grund av att SimTalk erbjuder ett stort antal 
klasser av fördefinierade objekt till användaren att utnyttja. Vyn i SimTalk ser ut 
enligt figur 3 nedan. 
 

 
Figur 3, SimTalk 

4.1.2. Användarsnitt 

I eM-Plant kan användaren skräddarsy modelleringsprocessen efter eget arbetssätt 
och blir på så sätt inte bunden till att rätta sig efter en strikt arbetsmetod. 
Alla modellstrukturer är representerade grafiskt och är tillgängliga för användaren  
och alla funktioner för modellering, simulering och animering kan bli aktiverade 
när som helst. eM-Plant har en hierarkisk struktur av metoder och dataelement 
vilket ger möjlighet att placera frames i andra frames. På detta sätt så har man 
möjlighet att bygga och testa individuella komponenter i simuleringsmodellen 
fristående från ramen ”frame” man sedan infogar i.    



Flödesanalys av  

laser- och limcell 

 24 

 

4.1.3. Modellering 

På vänster sida i figur 4 nedan är individuella klassbibliotek synliga. Till höger av det 
finns en objektpalett som erbjuder snabb tillgång till de mest använda objekten. Under 
visas en modell som skapas genom att använda objekten från paletten.  
 

 
Figur 4, Arbetsmiljö i eM-Plant 
 
I programmet så finns det ingen begränsning i storlek på modellen. Vid stora 
komplicerade modeller tar det dock lång tid att simulera. Det finns en arvsteknologi 
som är kontrollerad på parameternivå, se teoriavsnitt. Vid uppbyggnad av modellen så 
sker länkningen mellan objekten automatiskt, snap-to-grind, samt att det finns 
möjlighet att maskera flödeslinjer. Under simuleringskörningarna så finns det 
möjlighet att göra förändringar i modellen. 

4.1.4. Objekt i eM-Plant 

Materialhanteringsobjekt kategoriseras som stationära eller rörliga som aktiva eller 
passiva. Till exempel: 

• Stationära passiva objekt- Lager 
• Stationära aktiva objekt- Rullbana, maskin 
• Rörliga passiva objekt- Artiklar, pallar 
• Rörliga aktiva objekt- Truck 

 
Det finns även ett bibliotek med basobjekt t ex:  

• Material flöde: source, drain, singel process, parallell process, assembly, 
disassembly, buffert, sorterings buffert, bana, lager, truck osv. 

• Informations flöde: Flödeskontroll, metod, tabell, trigger, kö och tidssekvens 
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• Övriga objekt: “Event Controller”, fönster, förbindelse, plotter, tabell osv. 
 
Statistiska fördelningar kan tilldelas till ett visst objekts attribut såsom: Konstant, 
uniform, normal, lognormal, exponential, geometrisk, hypergeometrisk, Erlang, 
Weibull, triangel och användardefinierad fördelning. I programvaran så är antalet 
attribut obegränsat per objekt och användaren har fri tillgång att göra ändringar hos 
attributen. 
 

4.1.5. Bilder/grafik 

I programvaran så finns det möjlighet att på ett mycket enkelt sätt skapa egna ikoner i 
modellen samt att ändra ikonen beroende på status under simuleringen. Det följer med 
att bildbibliotek med ett antal olika bilder som användaren kan lägga in samt förändra 
efter eget tycke och smak. Programvaran erhåller även grafisk illustrering av 
simuleringsresultat i t ex stapeldiagram och linjediagram 
 

4.1.6. Simulering 

Vid simulering så kan modellen stoppas, omstartas och sparas i dess aktuella tillstånd 
när som helst. Simuleringshastigheten kan justeras alltifrån realtid till ett maximum 
som begränsas av datorns prestanda. eM-Plant erbjuder olika varianter av statistik 
däribland total summa, intervall, ögonblicklig statistik det som är inkluderat är: 

• Utnyttjande av resurser 
• Antalet rörliga objekt som ankommer och lämnar ett objekt 
• Antalet rörliga objekt i ett objekt 
• Maximala och minimala antalet rörliga objekt i ett objekt 
• Väntetid, fel, blockering, ledig och upptagen tid i procent  
• Genomloppstid  

 

4.1.7. Animering 

eM-Plant kan läsa ASCII filer vilket gör att användaren kan lägga in externa bilder för 
animeringsbackgrund t ex CAD-ritningar. Det finns både möjlighet till 2D samt 3D 
simulering som kan slås av och på när helst användaren vill. 
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5. NULÄGESBESKRIVNING 
I detta kapitel beskrivs VCE som företag, samt projekten Lim och Lasersvets. 

 

5.1. Företagsbeskrivning 

5.1.1. Volvokoncernen 

Volvokoncernen tillverkar lastvagnar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för 
marint och industriellt bruk samt flygmotorkomponenter. Koncernen är indelas i 
affärsområden som kallas; Global Trucks, Buses, Construction Equipment, Penta, 
Aero och Financial Services.  
 

5.1.2. Volvo Construction Equipment  

Volvo CE tillverkar maskiner för anläggningsarbete och närliggande sektorer. Det 
omfattande produktutbudet består av en serie hjul- och bandgående grävmaskiner, 
ramstyrda dumprar, hjullastare (se figur 5) och väghyvlar samt kompaktmaskiner som 
innefattar hjullastare, grävmaskiner, grävlastare och skidsteer-lastare.  
 
 

 
 
Figur 5, Hjullastare Volvo L120E 

 

5.1.3. Volvo Construction Equipment AB Component Division 

Volvo Construction Equipment AB Component Division, CMP, tillhör inte någon av 
Volvo CE:s Business Line utan har det globala ansvaret för utveckling och 
tillverkning av drivlinekomponenter inom Volvo CE. Figur 6 visar drivlinans plats i 
slutprodukten dumper. I dagsläget tillverkas främst axlar, transmissioner, dropboxar 
och kraftuttag till dumprar och hjullastare. Huvudkontor och huvudfabrik ligger i 
Eskilstuna och det är idag cirka 1085 anställda och ansvarar för en omsättning på 
3400 MSEK. Produktionen är indelad i tre verkstäder: 
 

� Bearbetning av gjutgods, TMG. 
� Bearbetning av axlar/kugghjul, TMA. 
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� Montering och målning, TMM. 
 

 
Figur 6, Drivlina i en slutprodukt, dumper. 

 

5.1.4. Produkt 

Det finns tre huvudtyper av transmissioner2 (figur 7), HT-9X, HTE-2XX och HTE-
3XX. Dessa transmissioner går till åtta olika hjullastare (tabell 2).  
Det finns två stycken HT9X transmissioner, HT93 och HT95. Till HTE2XX familjen 
hör fem olika transmissioner; HTE202, HTE204, HTE205, HTE210 och HTE220. En 
HTE3XX transmission som heter HTE305. Slutmontering av hjullastare sker på 
Volvo CE Wheel Loaders i Arvika.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 En transmission är den enhet som vid överföring av mekanisk energi från en 

roterande axel till en annan kopplar samman icke-koncentriska axlar med 

varandra och ändrar rotationshastighet på bekostnad av vridmoment och 

omvänt. 
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            Tabell 2, Transmissionsvarianter. 

 Figur 7, Transmission.     

 

5.2. Projekten 
Det hela började med projektet LILA som startades upp på grund av att de nya 
fogningsmetoderna skulle innebära investering i ny processutrustning.  
Projektet delades dock upp i två projekt, Projekt Lim och Projekt Lasersvets, på grund 
av att det visade sig vara svårare att länka samman stationerna än väntat samt tidsbrist 
inom projektgruppen. En grov skiss av flödet genom de två cellerna blev enligt figur 8 
och figur 9 nedan. Ett mer detaljerat flöde finns i bilaga 5. 

 

 
Figur 8, flöde genom limcell. 

 
 

 
Figur 9, flöde genom lasercell. 

Transmission Hjullastarmodell 

Volvo HT93 L60E 
Volvo HT95 L70E 
Volvo HT202 L90E 
Volvo HT204 L110E 
Volvo HT205 L120E 
Volvo HT210 L125E 
Volvo HT220 L180E 
Volvo HT305 L220E 
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6. PROCESSBESKRIVNING 
I detta kapitel beskrivs de processer som undersökts i examensarbetet. Författaren tar 

här upp information angående ingående operationer, flöde, processutrustning, 

kravsammanställning, funktion samt ger en beskrivning av produkterna. 

 

6.1. Lim 
 

6.1.1. Ingående operationer 

Limningscellen består av följande operationer: 
• Dukning- Här dukas artiklarna manuellt i tvättkorg. 
• Rengöring- rengöring av artiklarna.  
• Värmning- för att möjliggöra påkrympning av kompletter så värms 

mellanväggskugghjulen.  
• Limning- applicering av lim på kopplingsaxlar. 
• Sammanfogning- fixtur, med eventuell press, för montering av 

mellanväggskugghjul på kopplingsaxel.  
• Montering- manuell montering av kopplingar i Rena Rummet. 

 

6.1.2. Flöde 

Flödet genom limcellen ser ut enligt figur 10 och 11 nedan. 
1. Artiklarna levereras från ställage till cellen i volvopallar där de är packade 

enligt Bilaga 1. 
2. Artiklarna dukas manuellt i tvättkorgen tillsammans med övrigt material 

till specifik koppling. De artiklar som ska limmas placeras i översta lagret. 
3. Tvättkorgen transporteras via rullbana till tvättmaskin.  
4. Tvätten består av tre steg; tvätt, skölj och tork där vardera steg har en 

takttid på 8 minuter.  
5. Tvättkorg transporteras via kedjetransportör till limcell. 
6. Kopplingsaxel och mellanväggskugghjulskomplett plockas ur tvättkorg. 
7. Mellanväggskugghjul läggs i fixtur för induktions/monteringsutrustning 

där uppvärmning sker. 
8. Kopplingsaxel läggs i fixtur för att limmas. 
9. Sammanfogning av mellanväggskugghjul – kopplingsaxel sker i fixtur för 

induktions/monteringsutrustning. 
10. Plockning av sammanfogad kopplingskomplett läggs tillbaka till tvättkorg. 
11. Tvättkorgen transporteras till Rena Rummet via rullbana. 
12. Manuell montering av kopplingar sker i Rena rummet. 
13. Kopplingsaxlar läggs i pall för att transporteras till mellanlager. 
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Figur 10, detaljerat flöde genom limcell med numrering. 

 

 
Figur 11, flöde genom limcell utan numrering. 

 

6.1.3. Processutrustning 

Artiklarna dukas i tvättkorgar för att sedan transporteras genom limcellen. Måtten på 
tvättkorgarna är: 
Yttermått (mm):   L = 820, B = 432, H = 445 

2 

1 

4 

6-10 

3 

5 

11 

12 
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Innermått (mm):   L = 804, B = 411, H = 445 
 
Med utgångspunkt från ritningar på detaljerna så räknades det fram att två satser av 
den största produktfamiljen HTE3XX, tre satser av HTE2XX och fyra satser av HT9X 
skulle rymmas i en tvättkorg, se vidare i Bilaga 2. 
 

6.1.4. Kravsammanställning 

Limcellen ska per år kunna sammanfoga X (utgår på grund av sekretess) axlar med 
kugghjul genom limning enligt prognos för max scenario år 2010, se tabell 3 nedan. 
Se även bilaga 3 över vilka detaljer som skall limmas. 
 
Utgår på grund av sekretess. 
 
 
Tabell 3, Prognostiserad volym för år 2010. 

  

6.1.5. Funktion 

• Limcellen ska ha en cykeltid på 4min för att under ett skift kunna förse 
efterföljande operation med limmade detaljer. 

• Antalet tvättkorgar på kedjetransportören mellan tvätten och limcellen får ej 
överstiga fyra stycken på grund av längd på bana. 

• Cellen ska klara ett genomflöde av X (utgår på grund av sekretess) kompletter 
och 6 varianter per dag i den ordning som kompletterna går till Rena rummet 

• Tvätten har en takttid på 8 minuter. Beroende på storlek ryms två till fyra 
kompletta kopplingar i tvättkorgen. 

• Färdiglimmade komponenter ska läggas tillbaks i den tvättkorg som de anlänt 
i, för att sedan transporteras till Rena rummet. 

• Målet är visuella fasta lagerplatser för artiklarna/kompletterna där FIFO (”first 
in – first out”) principen kan användas. 

 

6.1.6. Produktbeskrivning 

Limcellen skall sammanfoga 6 olika kompletter till tre olika produktfamiljer (HT9X, 
HTE2XX och HTE3XX). Produktstruktur samt vilka kompletter som skall limmas 
förklaras i bilaga 3. 
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6.2. LASER  
 

6.2.1. Ingående operationer 

Lasersvetscellen består av följande operationer: 
� Instation- artiklarna packas upp ur pall och läggs på inbana. 
� Rengöringsutrustning- rengöring av fogningsytor. 
� Monteringsstation- ihoppressning av artiklarna, eventuellt så kan 

rengöringsstationen och monteringsstationen vara sammankopplade. 
� Lasersvetsning- Lasern laddas med hjälp av en robot.  
� Borststation- Borstning/borttagning av, svetssprut. 
� Balansering- Balansering och rundhetskontroll av trumma/nav. 
� Utleveransstation- Packning i emballage samt förvaring i ställage i väntan på 

montering. 
 

6.2.2. Flöde 

Flödet genom lasercellen ser ut enligt figur 12 och 13 nedan. 
1. Till lasercellen kommer härdade och fogberedda artiklar i volvopallar.  
2. Artiklarna packas upp av en operatör och placeras på rullbana. 
3. Artiklarna transporteras till rengöringsutrustning via rullbana. 
4. Artiklarna rengörs på fogningsytorna 
5. Transporteras till monteringsstation där artiklarna pressas samman till 

en komplett. 
6. Transporteras via rullbana till lasersvetsmaskin. 
7. Detaljerna hämtas från inbana av robot som sedan lägger kompletten i 

svetsmaskin där artiklarna svetsas samman. 
8. Robot tar sedan kompletten och lägger i borstningsstation för 

borttagning av svetssprut. 
9. Robot hämtar sedan komplett och lägger på utbana. Trumma - Nav 

komplett transporteras sedan via rullbana till balansering och 
rundhetskontroll. 

10. Balansering och rundhetskontroll av Trumma - Nav 
11. Nerpackning i volvopall och till montering. 
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Figur 12, detaljerat flöde genom lasercell med numrering. 

 

 
Figur 13, detaljerat flöde genom lasercell utan numrering. 
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6.2.3. Kravsammanställning 

Lasercellen ska per år kunna sammanfoga X (utgår på grund av sekretess) kugghjul-
trumma, X kugghjul-nav och X kopplingsaxel-dubbeltrumma genom lasersvetsning 
enligt prognos för max scenario år 2010, se tabell 3 ovan samt bilaga 3. Det vill säga 
totalt X detaljer per år. 
Antalet olika artiklar till svetsen är 46st och antalet olika svetsade artiklar som lämnar 
cellen är 26, varav 6 artiklar går vidare till limstationen. 
 
Övriga krav på lasercellen är att den måste klara av en genomsnittlig takttid på 1 
minut samt att svetsoperationen skall vara flaskhalsen i operationsföljden d v s övriga 
processer bör gå fortare. Arbetstiden i cellen är 2 skift motsvarande ca 3 500 h/år. 
Graders samt gamla artiklar skall kunna använda balanseringsmaskinen men bör ej 
störa flödet genom lasersvetsen och skall därför balanseras/rundhetskontrolleras på 
det tredje skiftet eller vid ställ i lasersvets.  
 

6.2.4. Funktion 

• Operationstid för rengöring skall ligga inom den tid som lasersvetsen tar i och 
med att lasern är den operation som håller i taktpinnen. Svetstiden ligger i snitt 
på en minut därför så räknades en operationstid på 30 sekunder i 
rengöringsutrustningen. 

• Påkrympning av kompletter för efterföljande fogning med lasersvetsning 
(kugghjul – nav, kugghjul – trumma, kopplingsaxel – dubbeltrumma) 
beräknades att ta 30 sekunder. Det får ej monteras fler detaljer än vad som 
förbrukas under max 4 timmar svetstid.  

• Lasersvetsen har en operationstid som är beroende av längd på svets, se bilaga 
4 för sammanställning. Omställningstiden i lasern är 20 minuter mellan två 
radiella svetsar eller två axiella svetsar och 60 minuter mellan radiell och 
axiell svets.  

• Kontroll av balansering och rundheten för trumma- nav ligger inom den tid 
som fogningscellen i övrigt klarar för att stationen ej blir tidsstyrande. I 
simuleringsmodellen så antogs en processtid på 30 sekunder.  
 

6.2.5. Produktbeskrivning 

Lasercellen skall sammanfoga olika kompletter till tre olika produktfamiljer (HTE9X, 
HTE2XX och HTE3XX). Produktstruktur samt vilka kompletter som skall 
lasersvetsas visas i bilaga 4.  
 

6.2.6. Layout lasercell. 

Undertecknad tittade även på hur layouten för lasercellen skulle se ut för att flödet 
skulle bli så bra som möjligt. Undertecknad utgick ifrån en linje tillverkning vid 
layoutarbetet. Vid linjetillverkning ”flyter” materialet genom verkstaden. Det 
bearbetas kontinuerligt från ämne till färdig produkt. Fördelarna med linjetillverkning 
är kortare genomloppstider, mindre kapitalbindning och transporter samt enklare 
planering samt administration av arbetet. De negativa är att det är störningskänsligt, 
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svårt att anpassa efter ändrade produktionsförhållanden samt risk för ensidiga 
arbetsuppgifter. På grund av att lasersvetsen är flaskhalsen i systemet lade 
undertecknad in buffertlager mellan monteringstationen och lasersvetsen. Detta på 
grund av att lasersvetsen alltid ska ha tillgång till material och aldrig stå still. I 
layouten fanns det även krav på att de detaljer som endast skulle balanseras (Graders) 
skulle kunna läggas på en buffertbana och transporteras direkt till 
balanseringsmaskinen. Slutligen skulle även arbetsplatserna bli attraktiva. Den layout 
som tillsist fastslogs av projektgruppen var enligt figur 13 ovan. 
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7. SIMULERING 
I följande kapitel beskrivs hur simuleringsarbetet lagts upp. Vidare presenteras den 

modellogik som använts, de antaganden sam avgränsningar som gjorts. Kapitlet 

avslutas med simuleringsarbetet kring laser- och limcellen.  

 

7.1. Arbetet 
Undertecknad började med att bygga limcellen och lasercellen var för sig och 
analyserade dem därefter var för sig. I om att förutsättningarna ändrades hela tiden så 
förändrades även simuleringsmodellerna allt eftersom. När undertecknad analyserat 
modellerna så lades modellerna ihop för att på så sätt kunna titta på lagret som uppstår 
dem emellan.  
 

7.2. Översiktlig beskrivning av modellogik 
En cyklisk ordningsföljd antogs i och med att 20% eller mer av beläggningen inom 
lim- och lasercellen upptages av produkter (HTE90, HTE200, HTE300) som 
produceras i fyra eller flera kvantiteter/år. 
 
Alla artiklar får attribut efter vilken komplett det är samt till vilken transmission 
kompletten går till. Detta för att artikeln skall tilldelas rätt operationstid samt 
omställningstid.  
Vid limcellen får även tvättkorgarna ett attribut om dess innehåll skall gå till limcellen 
eller direkt in till Rena Rummet samt hur många artiklar som skall packas i varje 
tvättkorg.  
 

7.3. Antaganden 
Operationstiderna som användes i simuleringarna uppskattades av projektgruppen och 
leverantörer på grund av att maskinerna inte fanns på plats. Undertecknad räknade 
med konstanta operationstider och tog därmed inte hänsyn till någon 
sannolikhetsfördelning vid simuleringarna. Detta på grund av att inga operationstider 
kunde mätas utan endast var uppskattningar. En uppskattning av 
sannolikhetsfördelningen var inte aktuellt i detta skede utan kan göras längre fram i 
projekten då man har mer information om vilken processutrustning som skall 
användas.  
Eftersom den här simuleringsmodellen inte tar hänsyn till processer utanför 
lasercellen och limcellen antas det alltid finns artiklar att tillgå. 
I simuleringsmodellen så togs ej hänsyn till att efterbearbetning (hålslipning) av 
svetsade kompletter kan bli nödvändig till viss utsträckning, det vill säga transport 
tillbaka till TMA för ytterligare bearbetningsoperationer och därefter transporteras 
tillbaka för balansering.  
Det finns även ett flöde av gamla artiklar samt graders som endast går igenom 
balanseringsmaskinen. Dessa är planerade att köras vid omställning av lasersvetsen 
och tog inte med i simuleringen på grund av att dessa ej påverkar de nya artiklarnas 
genomloppstid. 
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På grund av vissa begränsningar i programvaran så blev det även problem i limcellen 
då det ibland endast packas ner 3st kompletter trots att det optimala är 4st. Dagsordern 
för HTE90 ligger på X (utgår på grund av sekretess) med 4st/korg på grund av detta 
så blir det en korg då endast 3st packas i en korg. I o m begränsningarna i 
programvaran så tillsattes en dummy, som ej hade någon produktionstid i limcellen, 
för att inte påverka produktionen.   
 
Vid uppstart i limcellen så fylldes Rena Rummet upp med tvättade korgar, för att 
symbolisera hur en dag startar.   
 

7.4. Avgränsningar 
Undertecknad började med att studera avsyningen före lasercellen. Det var nämligen i 
början tänkt att operatörerna skulle avsyna artiklar för att sedan lägga upp artiklarna 
på transportbandet in till lasercellen. Detta skulle innebära en dålig arbetsmiljö för 
operatörerna i och med att laserns takttid på cirka en minut så skulle det innebära en 
stress hos operatörerna. Därför valde projektgruppen att lägga in ett mellanlager före 
uppackningen till lasercellen. En enkel modell gjordes dock vilket gav ett mått på 
antalet operatörer som krävdes för att kunna tillgodose lasersvetsen med avsynade 
artiklar. I den stora modellen så bröts dock avsyningen ut ur modellen. Detta på grund 
av att operationen ej påverkar lasercellen utan endast tar upp datorkapacitet.     
 



Flödesanalys av  

laser- och limcell 

 38 

7.5. LASER 
I detta kapitel presenteras operationstider, batchstorlek och den produktföljd som 

användes i simuleringen över lasern.  

 

7.5.1. Operationstider 

I lasersvetsen så användes operationstiderna enligt bilaga 4. Operationstiderna 
räknades fram med hjälp av data för hastighet på lasersvetsen och diameter på 
svetsfog. Produktionstiderna i övriga stationer antogs att ta 30 sekunder. Detta på 
grund av att lasercellen är den styrande operationen i flödet (flaskhalsen) och 
operationstiden i lasersvetsen ligger kring en minut. 
Omställningstiden i lasersvetsen ligger kring tjugo minuter mellan två radial eller två 
axialsvetsar och 60 minuter mellan en radial och en axialsvets. Se bilaga 5 för 
information om vilken svetsfog de olika kompletterna har.   
Transportbanden beräknas gå med en meter per sekund.  
 
Simuleringsmodellen är uppbyggd enligt figur 14 nedan. 
 

 
Figur 14, simuleringsmodellen för laser. 

 

7.5.2. Batchstorlek 

Berörda parter ville köra batchstorlekar enligt partiformningsregeln ”Fixed Order 
Quantity” (FOQ), det vill säga 100-150st per sats. Detta på grund av antalet artiklar 
per pall ligger inom detta spann och det blir därmed mest praktiskt för operatörerna. 
Undertecknad valde att respektera detta och simuleringen gjordes med dessa batcher, 
se tabell 4 nedan.  
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Tabell 4, batchstorlekar. 

 

7.5.3. Produktföljd 

En batchstorlek på 120st till HTE300 täcker behovet för X (utgår på grund av 
sekretess) veckor. För HTE90 och HTE200 så täcker batchstorleken behovet för X 
(utgår på grund av sekretess) veckor. Undertecknad valde en produktföljd så att 
kompletter till en kopplingsaxel kördes efter varandra, se bilaga 6 för produkföljd.  
 

Transmission Batchstorlek 
HT90 115 
HTE200 135 
HTE300 120 
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7.6. LIM 
I detta kapitel presenteras operationstider, batchstorlek och den produktföljd som 

användes i simuleringen över limcellen. 
 

7.6.1. Operationstider 

Operationstiderna som användes i simuleringen över limcellen togs fram i samtal med 
operatörer, uppskattning hos projektgruppen samt tidtagning, se tabell 5 nedan.  
 

 
Tabell 5, operationstider lim. 

 

7.6.2. Batchstorlek 

I denna simuleringsmodell så fick undertecknad uppdraget att studera vilken 
batchstorlek som var den optimala med hänsyn till lagernivåer i Rena Rummet, arbete 
för operatörer samt genomloppstiden för artiklarna. Det fanns dock ett krav på att 
producera en dags behov för de olika artiklarna varje dag. Tre olika batchstorlekar 
togs fram; liten, medel och stor, enligt tabell 6 nedan. Dessa batchstorlekar står för 
antalet korgar. Antalet kompletter per korg är 4st HTE90, 3st HTE200 och 2st 
HTE300.  
 
(Utgår på grund av sekretess) 
 
Tabell 6, batchstorlekar lim. 

 

7.6.3. Produktföljd 

Totalt så är det sjutton olika artiklar som går igenom tvätten, 3st HTE90, 3st HTE200, 
3st HTE300 samt Graders1-8. Men det är endast 6 olika artiklar som går igenom 
limcellen; 2st HTE90, 2st HTE200 och 2st HTE300. För att ta fram olika 
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produktföljder så användes principen för cyklisk produktföljd, se teoriavsnittet.  För 
limcellen finns det sex olika produkter men de två HTE90 artiklarna hanteras 
identiskt. Samma gäller även HTE200 samt HTE300 artiklarna. Detta ger 3st olika 
artiklar i limcellen, om man ser till hantering, vilket ger (3-1)! = 2! = 2st olika 
produktföljder. Limcellen går tre timmar kortare per dag än tvättmaskinen vilket leder 
till restriktioner på att de artiklarna som skall limmas måste köras under skiftet då 
limcellen är i drift och de artiklarna som ej skall limmas kan köras i slutet av dagen så 
som till exempel gradersartiklarna. På rullbanan mellan tvätten och limcellen ryms 
max 4st tvättkorgar. Två olika produktföljder togs fram, 1-2-3 och 2-1-3. 
Produktföljden 1-2-3 står för HTE90-HTE200-HTE300 transmissioner. Det vill säga, 
först så körs de tre olika kopplingsaxlarna till HTE90 transmissioner enligt given 
batchstorlek sedan så körs de tre olika kopplingsaxlarna till HTE200 transmissioner 
enligt given batchstorlek osv. För att antalet tvättkorgar på rullbanan mellan tvätten 
och limcellen inte skall överstiga 4st så kördes de tvättkorgar som skulle limmas om 
vartannat med tvättkorgar som skulle gå direkt in i RR, se bilaga 7. 
 
Limcellen byggdes upp i eM-Plant enligt figur 15 nedan. 

 
Figur 15, simuleringsmodellen för lim. 
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7.7. LIM OCH LASERMODELLEN 
I detta kapitel beskrivs simuleringsarbetet med den sammansatta modellen.  

 
När de två simuleringsmodellerna var validerade och utredda så lades de ihop till en 
enda stor modell. Detta gjordes för att kunna analysera lagret mellan cellerna. Vid 
simuleringen så startades först lasercellen tills det att alla artiklar som behövs för en 
dags behov kommit in i lagret före limcellen, det vill säga efter 8 dagar. I och med att 
de svetsade artiklarna inte finns i dagsläget så räknades antalet kompletter/pall ut med 
hjälp av mått på detaljerna se bilaga 8. 
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8. Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas resultaten från simuleringarna samt analys av dessa.  

 

8.1. Resultat och analys av limcell 
Enligt köteorin i teoriavsnittet så beror genomloppstiden på hur många detaljer det är i 
samma sats. Därför valde undertecknad att variera batchstorleken för att få fram den 
ultimata batchstorleken. 
Vid experimenten i limcellen så kördes tre olika batchstorlekar, liten, medel och stor 
samt två olika produktföljder, se bilaga 7.  
Detta gav sex olika experiment, se tabell 7 nedan.  
 

 
Tabell 7, experiment. 

 
De parametrar som ansågs vara intressanta att studera var lagret i Rena Rummet (RR), 
arbetet för operatörerna som dukar i tvättkorgarna och genomloppstiden. 
 

8.1.1. Lagret i Rena Rummet 

Det finns sex buffertplatser för tvättkorgar före varje monteringsstation. Så när 
undertecknad analyserade lagret i RR så studerades antalet tvättkorgar som inte fick 
plats i buffertarna. Den tid (i procent) som extralagret var tomt för varje artikel 
studerades och sammanställdes, se bilaga 9. Sedan så räknades ett snitt ut för hela 
lagret i RR då extralagret är tomt det var dessa siffror som användes vid analysen, se 
tabell 8 nedan. 

8.1.2. Arbete för operatörer 

Desto mindre batchstorlek desto mer jobb för operatör i dukningsstationen. I 
verkligheten så kommer det inte att finnas någon omställningstid i dukningsstationen. 
Det finns nämligen oftast en operatör som förser operatören i dukningsstationen med 
pallar. Om så inte är fallet av någon anledning så har operatören tid till att själv hämta 
pallar innan buffertlagret före tvätten tagit slut. Tiden det tar att duka en korg 
uppskattades till fyra minuter, tiden det tar att hämta en pall uppskattades till sju 
minuter och tvätten har en takttid på åtta minuter. För att kunna göra en värdering av 
extraarbete för operatören så gjordes dock även simuleringar med omställningstid där 
arbetstiden (i procent) för operatören studerades för de olika experimenten, se tabell 8 
nedan. 
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8.1.3. Genomloppstid 

Vid analys av genomloppstiden så antogs ingen omställningstid i dukningsstationen. 
Genomloppstiden räknades från dukning fram till RR. Se resultat från experimenten i 
tabell 8 nedan. 

 
Tabell 8, resultat från experimenten. 

 
Arbete för operatörer och genomloppstiden var de viktigaste parametrarna och skall 
vägas lika tungt enligt diskussion inom projektgruppen. I och med att arbetet för 
operatörerna är oberoende av vilken produktfölj det är så analyserades vilken 
genomloppstid som var den bästa för min, medel och max batchstorlekarna. Det 
visade sig då att produktionsföljden 2-1-3 var bäst när batchstorleken var liten eller 
medel vid max så var produktföljden 1-2-3 den bästa. Batchstorleken medel och min 
hade kortast genomloppstid av de tre scenarierna. Men om man ser till packningen så 
är max och medel det bästa alternativen. Undertecknad tittade därefter på lagret i RR 
vid de tre scenarierna för att avgöra vilket alternativ som var det bästa, se diagram 1, 2 
och 3 nedan. 
 
(Utgår på grund av sekretess) 
 
Diagram 1, lager RR maxscenario produktföljd 1-2-3. 

 
(Utgår på grund av sekretess) 
 
Diagram 2, lager RR medelscenario produktföljd 2-1-3. 

 
(Utgår på grund av sekretess) 
 
Diagram 3, lager RR minscenario produktföljd 2-1-3. 

 

Vid analys av diagrammen så upptäcktes ett problem. Monteringsstationen för 
Graders3, Graders4 och Graders7 (se bilaga 10 för artikelnummer) får problem med 
att hinna med att montera dagsbehovet. Detta leder till en ökning av lagret i RR för 
varje dag som går.   
Vid analys mellan de olika scenarierna så bedömdes spridningen av lagret samt 
maxnivåer. Det är nämligen bättre om lagret sprids ut under dagen än att det kommer i 
vågor, se Goldratt & Cox tänkbara punkter nr 1 i teoriavsnittet. Detta beror på 
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utrymmesbrist i RR. I detta fall så är min och medel scenarierna med produktföljden 
2-1-3 i princip identiska. Men i och med att både arbetet för operatören samt 
genomloppstiden är bättre i medelscenariet så valdes denna batchstorlek vid analys av 
mellanlagret.   
 

8.2. Resultat och analys av mellanlagret 
Det totala mellanlagret ligger kring min 123 pallar och max 239 pallar se diagram 4 
nedan.  
 
(Utgår på grund av sekretess) 
 
Diagram 4, totala lagret mellan laser och lim. 

 
Om vi tittar närmare på kompletterna till de olika transmissionerna så ser det ut enligt 
diagram 5 nedan. 
 
(Utgår på grund av sekretess) 
 
Diagram 5, detaljerat lager mellan laser och lim. 

 
Antalet kompletter per pall samt vilka kompletter respektive kurva i diagrammet 
består av kan tolkas ur bilaga 11.  
Om man tittar in i detalj på hur de olika artiklarna fluktuerar så ser vi att det är 
HTE200 så kommer att ta upp flest platser i mellanlager se tabell 9 nedan.  
 
(Utgår på grund av sekretess) 
 
Tabell 9, pallplatser i lager mellan laser och lim.  

 
Vid 42 dagar så ligger det totala mellanlagret på sin lägsta nivå. Om vi inte räknar 
med något säkerhetslager på kompletterna så blir minsta lagernivån X (utgår på grund 
av sekretess). Max lagernivå ligger vid bland annat 37 dagar från start. Om vi även 
här räknar med 0st i säkerhetslager så blir max lagernivå X pallar.  
Limcellen vill endast lagerhålla pallar för en dags behov. Enligt tabell 10 nedan så 
krävs det X pallplatser för att klara av en dags behov i limcellen. Detta ger ett 
mellanlager på X pall som skall förvaras någonstans i fabriken.  
 
(Utgår på grund av sekretess) 
 
Tabell 10, lager före lim. 

 
Mellanlagret blir så pass stort i och med att lasercellen vill köra stora batcher enligt 
FOQ, se teoriavsnittet, och i limcellen så körs batcher efter dagsbehov. Ett alternativ 
är att man minskar batcherna i lasercellen. Undertecknad tittade därför på ett 
alternativ efter partiformningsmodellen ekonomisk orderkvantitet (Wilsonformeln), se 
teoriavsnittet. Enligt denna modell så blev den optimala batchstorleken enligt tabell 
11 nedan. 
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(Utgår på grund av sekretess) 
 
Tabell 11, batchstorlek enligt EOQ. 

 
För batchstorlek enligt ekonomisk orderkvantitet (EOQ) och FOQ så blir kostnaden 
per tidsperiod enligt tabell 12 nedan. 
 
(Utgår på grund av sekretess) 
 
Tabell 12, Kostnad per tidsperiod enligt EOQ och FOQ. 

 
Vid jämförelse mellan kostnaden för mellanlagret så ser vi att man kan spara totalt X 
kr (utgår på grund av sekretess) om man går över till EOQ principen för 
partiformning. Vad man däremot inte tar hänsyn till i modellen är den långa 
omställningstiden i lasersvetsen samt extraarbete för operatörerna. En batchstorlek 
enligt Wilson skulle nämligen leda till fler omställningar per år vilket leder till 
förlorad tid i lasersvetsen. Så att gå över till batchstorlek enligt Wilson kanske inte är 
det optimala men det kan ge en lite inblick i hur mycket det extra mellanlagret kostar. 
När maskinerna står på plats och mer exakta operationstider och omställningstider 
finns tillgängliga så skulle en utvärdering behöva göras för att se vilken batchstorlek 
som är den optimala. 
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9. DISKUSSION 
Kapitlet beskriver problem och svårigheter under projektets gång. En diskussion 

kring de resultat som erhållits och tänkbara felkällor för arbetet behandlas också i 

kapitlet.  

 
Arbetet har bedrivits i samarbete med de båda projektgrupperna vilket har varit 
mycket intressant men som även har satt sina begränsningar på examensarbetet. Det 
har varit många möten vilket emellanåt har tagit upp en stor del av arbetsdagarna. 
Undertecknad blev även begränsad av hur projekten utvecklades och kunde därför inte 
jobba i den takt som önskades. Till en början så fanns mycket lite information 
angående vilken processutrustning som skulle användas och hur flödet skulle se ut. 
Det enda som var bestämt var att artiklarna skulle sammanfogas med en lasersvets 
samt ett lim- och krympförband. Därefter så togs det kontakt med olika leverantörer 
för att få lösningsförslag. Fokus togs även ibland bort från examensarbetets syfte och 
mål. I och med att det var tidspress i båda projekten så fick undertecknad även hjälpa 
till med uppgifter som inte berörde examensarbetet. Detta på grund av att dessa 
uppgifter ansågs som viktigare i detta läge än vad simuleringarna var.  
I och med att examensarbetet var så pass skarpt så blev undertecknad även väldigt 
styrd av projektgrupperna. Båda produktionscellerna kommer nämligen att stå på plats 
nu i vår.  I och med att projekten städigt utvecklas så var det även svårt att sätta ner 
foten och avsluta simuleringarna och påbörja analysfasen.  
 
Vad gäller simuleringsarbetet så hade mer utbildning i simuleringsprogrammet 
önskats. Det tar relativt lång tid att lära sig ett nytt simuleringsprogram och i och med 
att det inte blev någon fortsättningskurs i programmet, utan endast en introduktion, så 
gick mycket tid till att lära sig programmet på egenhand vilket tog upp en stor del av 
examensarbetet.  
Det har även varit svårt att göra en validering av modellerna. Detta på grund av att 
processutrustningen ej fanns på plats. Men en uppskattning gjordes tillsammans med 
projektgruppen och resultaten som simuleringsmodellerna genererade verkar 
realistiska.  
 
Vidare diskussion angående lagret mellan lim- och lasercellen bör göras då man har 
mer information angående operationstider, flöde i de båda fogningscellerna. Är 
batchstorlekarna i lasern verkligen de optimala? Man bör väga kostnaden för 
mellanlagret mot det extraarbete som uppstår med en mindre batchstorlek samt att 
kapaciteten i lasersvetsen är säkrad. Det är nämligen viktigt att se till det stora 
systemet (flödet genom fabriken) och inte den enskilda processen. Den enskilda 
processen skall tillverka det kunden efterfrågar inte det som är mest effektivt för den 
specifika processen. Fördelarna med mindre batchstorlekar är att en kort 
(total)genomloppstid medför större flexibilitet att snabbt reagera mot och hantera 
variationer. Små batchstorlekar kan dock ha en negativ inverkan på maskinutnyttjande 
då frekventa omställningar kan krävas och stjäla mycket tid från lasersvetsen.  
 
Den förväntade försäljningsökningen av graderstransmissioner kommer att leda till 
problem vid montering av kopplingsaxlarna Graders3, 4 och 7. Man bör därför ha i 
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åtanke att det kan bli problem i Rena Rummet i framtiden vad gäller montering av 
dessa kopplingsaxlar.  
 
Utifrån de förutsättningar som givits så är undertecknad nöjd med de resultat som 
erhållits ur simuleringsmodellerna. Dessa har givit en insikt i de problem som kan 
komma att uppstå vid implementering av nya fogningsmetoder. Sammanfattningsvis 
så har de mål som satts upp för examensarbetet uppfyllts och det var varit mycket 
givande och lärorikt.   
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10. SLUTSATSER 
I detta kapitel redovisas de slutsatser författaren dragit från resultaten och 

diskussionen.  

 

De slutsatser som kan dras från de resultat som genererats utifrån simuleringarna är att 
både limcellen och lasercellen kommer att klara av den förväntade volymökningen. 
Däremot blir det problem i Rena Rummet vid monteringsstationen för Graders3, 4 och 
7. Här måste en till monteringsstation införskaffas eller så krävs en utökning av ett till 
skift för att kunna klara av att montera kopplingsaxlar till den förväntade 
volymökningen.  
 
De layouter som fastslagits kommer att leda till ett tillfredsställande flöde av 
artiklarna genom de olika processerna. 
Med hänsyn till genomloppstid, buffertlager mellan specifika processteg, 
arbetsvänlighet för operatörerna samt lagernivåer i limcellen så kommer 
produktföljden 2-1-3 med medel batchstorlek ge mest tillfredsställande resultat.  
Lagret mellan de båda fogningscellerna kommer att behöva ge plats för X (utgår på 
grund av sekretess) pallplatser.  
 
Vad gäller programvaran eM-Plant så gick det snabbt att få en övergripande bild av 
programvaran. Att bygga upp en enkel simuleringsmodell går mycket snabbt men vid 
mer komplexa modeller så stöter man ganska snabbt på begränsningar hos 
standardobjekten. Det mesta går dock att lösa genom programmering i metoderna. Det 
är lätt att visualisera modeller i 2D på ett lättöverskådligt sätt. Undertecknad stannade 
dock vid 2D modellen i och med att denna gav en bra överblick och det ansågs inte 
nödvändigt att bygga upp modellen i 3D. Att bygga upp en 3D modell med 
standardobjekten går mycket snabbt att göra men om man vill bygga upp en skalenlig 
modell så krävdes det avsevärt mycket mer jobb vilket prioriterades bort.  
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BILAGA 1: Packningsmönster i pall efter lasersvets 
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BILAGA 2: Dukningsmönster i tvättkorg  
 

 
Bild 1, HT90-Transmission 

 

 
Bild 2, HTE200-Transmission 

 

 
Bild 3, HT300-Transmission 



Flödesanalys av  

laser- och limcell 

 54 

BILAGA 3: Produktstruktur 
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BILAGA 4: Operationstider i lasersvets 
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BILAGA 5: Schematisk bild över materialflödet genom laser och lim 
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Forts. Bilaga 5 
 

 



Flödesanalys av  

laser- och limcell 

 58 

Forts. Bilaga 5 
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BILAGA 6: Produktföljd laser 
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BILAGA 7: Produktföljd lim med max batchstorlek 
 

(Utgår på grund av sekretess) 
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BILAGA 8: Antal kompletter/pall från laser  
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BILAGA 9: Lager i Rena Rummet  
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BILAGA 10: Monteringsstationer av Graderskopplingar  
 

 
 




