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FÖRORD 

Detta examensarbete har utförts under våren 2012 på Sandvik Mining AB:s produktionsenhet 

för tillverkning av hårdmetallstift. Delar av nomenklaturen i arbetet är förkortningar hämtade 

från interna beteckningar på produktionsenheten. Deras utskrivna betydelse ger ingen ökad 

förståelse för examensarbetet men har trots det behållits för att underlätta kommunikation och 

undvika misstag under arbetets gång. 
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arbetsuppgifter för att söka svar på mina frågor och funderingar. Ett speciellt tack riktas till 

min handledare Johan Lettström som initierade examensarbetet och har under dess gång 

bidragit med mycket praktisk information om produktionsenheten. 

 

Jag vill även tacka Peter Gröndahl, min handledare på KTH, för värdefulla diskussioner kring 

examensarbetets innehåll och inriktning. Peter har givit bra exempel från andra verkliga fall 

inom industrin, som har uppmuntrat och stöttat mig i mitt examensarbete.  
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Sammanfattning 

Examensarbetet har genomförts på Sandvik Mining i Västberga, under våren 2012. 

Produktionsenheten tillverkar hårdmetall som används för bland annat krossning och borrning 

av berg. Tillverkningen har två processteg; pressning av hårdmetallpulver och därefter sintras 

den pressade kroppen. Sintringen saknar ett uppföljningssystem för återkoppling av driftdata. 

Därmed saknas kunskap om hur stor kapacitet som finns. 

Syftet är att kartlägga sintringsugnarnas kapacitet med hänsyn till driftsäkerhet, tillgänglig tid 

samt även den tillgängliga ugnsvolymen. Värdeflödet ska visuellt förbättras i produktionen 

för att på så vis öka förståelsen för både operatörer och tjänstemän. Efter en omfattande 

kartläggning, av bland annat fyllnadsgrad, driftsäkerhet och utnyttjandegrad, ska 

förbättringsåtgärder avseende ökning av ugnarnas kapacitet lokaliseras och utredas. Målet är 

att öka kapaciteten i ugnarna med 10 %.  

En övergripande bild av flödet togs fram med hjälp av en förenklad värdeflödesanalys. Interna 

databaser genomsöktes för att finna historiska driftdata. Information har inhämtats från 2007-

2011 där åren 2008, 2010 och 2011 bedömts vara pålitliga för utvärdering av kapacitet och 

utnyttjandegrad. Informationssökning har även gjorts i produktionen när information i 

databaser saknades eller behövde kompletteras. 

Antal tillgängliga dagar fastställdes till 340 per år och tillsammans med antal körningar varje 

år beräknades ugnarnas utnyttjandegrad till 32 % av den tillgängliga tiden för den lägsta och 

82 % för den högsta. Låg tillgänglighet beror i många fall på bristande underhåll som lett till 

obrukbara ugnar. 

Ugnarnas totala kapacitet beräknades, utifrån aritmetiska medelvärden av statistiska data, till 

18 ton per vecka. Kapacitetens övre och undre gräns beräknades med standardavvikelsens 

spridning hos den samlade mängden data, till 27 respektive 10 ton per vecka. 

Genomförd kartläggning har lett till kunskap om möjliga förbättringar i den visuella 

överblicken och möjliga effektiviseringar som ökar kapaciteten mot eftersträvade + 10 %. 

De visuella förbättringarna består av en förfinad sortering i ställagen och bättre 

överblickbarhet över ugnarnas driftstatus genom förbättring av en översiktstavla. Förbättring 

kan även nås genom ändring av stapelhöjd i presscellerna för att matcha ugnarnas höjd. 

För att öka kapaciteten i ugnarna bör planeringen av orderstorlekar styras utifrån tillgänglig 

ugnskapacitet istället för som i dagsläget utifrån ledig presskapacitet. Om orderstorlekarna 

ändras i processen för de produkter som genomgår extra värmebehandling ökar kapaciteten 

genom att närmare 100 ugnskörningar frigörs årligen. 

Utvärdering av cirka 1 000 artiklar vad avser införande av nya kutshöjder har gjorts. 

Införande av 25 mm-kuts ökar kapaciteten genom att 10 ugnskörningar frigörs årligen. 

Jämförelse mellan kapacitet på spårade tallrikar och kutstallrikar har gjorts på produkter som 

står inför kommande geometriförändringar. Omflyttning av dessa 165 produkter från 

kutstallrikar till spårade tallrikar, medför en kapacitetsökning med 18 frigjorda ugnskörningar 

årligen. 

Runda tallrikar har cirka 30 % lägre kapacitet än kvadratiska med fast sarg. Ersättning av 

runda tallrikar med kvadratiska tallrikar med fast sarg kommer att öka ugnarnas kapacitet. 

Hur stor ökningen blir är inte möjligt att kvantifiera, ty information om hur många ordrar som 

körs på runda tallrikar saknas. 

Totalt bedöms de tre kvantifierbara förbättringarna resultera i 128 frigjorda körningar och en 

driftkostnadsbesparing på cirka 1,4 MSEK årligen.



  



Executive summary 

The thesis has been carried out at Sandvik Mining in Västberga, during the spring of 2012. 

The production unit manufactures sintered carbide inserts, used for crushing and drilling of 

rocks. They are made through two process-stages; pressing of hard metal powder and 

sintering of the pressed body. The sintering process lacks a monitoring system for feedback of 

operational data. Therefore knowledge about available capacity is missing. 

The aim is to map the sintering ovens capacity, regarding reliability, availability and the 

sintering ovens available volume. The value stream shall be visually improved to increase the 

understanding for both operators and officials. After a wide survey regarding, among others, 

fill-rate, reliability and utilization rate, improvements regarding increase of the ovens capacity 

shall be localized and analyzed. The target is to increase the ovens capacity by 10 %. 

An overlook of the value stream was created by using a simplified version of the value-

stream-mapping-tool. Internal databases were searched to find historical runtime-data. 

Information has been gathered from 2007-2011 and the years 2008, 2010 and 2011 have been 

judged as reliable for further analysis of capacity and utilization-rate. Search for information 

has been conducted in the production when information was missing in databases or needed to 

be complemented. 

The number of available days annually was set to 340 and together with the number of runs 

each year the utilization rate was calculated, 32 % for the lowest and 82 % for the highest. 

Low availability depends in many cases on lack of maintenance which has led to unworkable 

ovens. 

The ovens total capacity was calculated, using an arithmetic average, to 18 tons a week. 

Upper and lower limit of the capacity was calculated with the distribution of standard 

deviation to 27 respectively 10 tons per week. 

The conducted mapping has led to knowledge about improvements for the visual overlook 

and also possible improvements that increase the capacity towards the desired + 10 %. 

The visual improvements consist in a refined sorting of the pressed bodies and a better view 

of the ovens status by improving a status-board. Another improvement is to match the stack 

height in the press-cells with the ovens height. 

To increase the ovens capacity, the planning of order sizes should be made for the ovens 

capacity and not as made today by available pressing capacity. If the order sizes for the extra 

heat-treatment-process will be changed, the capacity will increase by almost 100 extra runs 

every year. 

Analysis of 1 000 articles regarding implementation of a new plate-distance has been made. 

The new plate-distance will increase the capacity by 10 extra runs annually. 

Comparison between the capacity on slotted plates and distance-plates has been made on 

products that stand for upcoming geometry changes. Relocation of these 165 products from 

slotted plates to distance-plates, results in increased capacity by 18 extra runs annually. 

Circled plates have almost 30 % lower capacity than square plates with fixed frame. 

Replacement of circled plates with square plates with fixed frame will increase capacity, but 

the size of the gain is not known because information about the number of orders 

manufactured on circled plates is not known. 

Totally the three quantifiable improvements is estimated to result in 128 extra runs and an 

operation cost benefit of 1,4 MSEK annually. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Sandvik Mining and Construction

1
är ett affärsområde inom Sandvikkoncernen och 

världsledande leverantör av maskiner, hårdmetallverktyg, service och tekniska lösningar för 

brytning och krossning av berg och mineraler inom gruv- och anläggningsindustrin. 

Omsättningen 2011 var 41 481 MSEK och antalet anställda 17 170. 

Produktionsenheten i Västberga tillverkar endast hårdmetallämnen för montering i andra 

Sandvikapplikationer. Processkedjan för att tillverka hårdmetallämnen börjar med ingångs 

materialet hårdmetallpulver som levereras från andra produktionsenheter. Därefter pressas 

pulvret i pulverpressar till grönkroppar
2
, se figur 1.1. Grönkropparna sintras i sintringsugnar 

och blir efter detta processteg hårdmetallämnen. I Västberga används två olika 

sintringstekniker för att tillverka hårdmetall, vakuumsintring, benämns fortsättningsvis DMK-

sintring och högtrycksintring, benämns fortsättningsvis GPS-sintring. Efter GPS-sintring 

värmebehandlas en del av produkterna i ett extra processteg, denna behandling benämns 

fortsättningsvis DP-behandling. I pressningen finns ett uppföljningssystem för 

maskintillgänglighet och kapacitet vilket idag saknas i sintringen. För att starta ett 

uppföljningssystem även för sintringen krävs att tillräcklig insyn i kapacitet och 

genomloppstider med mera skapas och effektiviseras.  

 

Figur 1.1. Pressad grönkropp 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga materialflödet i sintringen med hjälp av 

information från tidigare ordrar och tidtagning i befintlig produktion. Med hjälp av insamlad 

data ska förståelse för materialflödet i sintringen skapas och analyseras. Arbetet syftar 

dessutom till att förbättra flödet för att uppnå en effektivare produktion. Förbättring ska 

huvudsakligen gälla ökad ugnskapacitet genom styrning av orderstorlek och orderkaraktär. 

                                                 
1
 Sedan 2011-12-31 har Sandvik Mining and Construction i Västberga, bytt bolagsnamn till Sandvik Mining. 

2
 Sprött stift där pulvret hålls samman av ett bindemedel. Transport av grönkroppar ska ske med försiktighet, de 

riskerar att spricka vid hårdare stötar. Om de faller i golvet spricker de och blir oanvändbara. 
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När flödet är kartlagt går det även att se hur eventuella förändringar avseende resterande 

processer i produktionen kan förändras för att få ett utjämnat flöde.  

1.3 Mål 
I huvudsak ska tre delmål uppnås: 

 Effektivare produktion med 10 % högre viktkapacitet i ugnarna, vilket praktiskt ska 

förenkla och effektivisera produktionen. 
 

 Sintringsprocessens flöde och kapacitet ska visuellt kunna följas upp och mätas. Den 

visuella informationen om flödet ska tydliggöras så att en utomstående besökare utan 

insikt i produktionen med lätthet ska förstå flödet. 
 

 En sammanställning av kapacitetsdata som går att använda som beslutsunderlag vid 

investering av nya sintringsugnar eller andra processer ska skapas. 

Eventuella förbättringar ska beskrivas med tydliga direktiv till operatörer och tjänstemän för 

ett snabbt och smidigt införande. 

1.4 Metod 
Som utgångspunkt skapas en grundläggande överblick över flödet i verkstaden, med 

riktningar och tider mellan och i processerna. Därefter undersöks varje process grundligt för 

att ta reda på all nödvändig information. Exempel på sådan information är ugnarnas 

volymskapacitet, viktkapacitet och vilka typer av material som kan hanteras i respektive 

process. 

Informationen hämtas från tidigare ordrar, men också genom tidtagning i produktionen. För 

att få ytterligare information om processernas egenskaper ska operatörer och tekniker 

intervjuas. 

När ett tydligt flöde med tillräcklig information om varje process finns beskrivet, kan en 

strukturerad problemlösning påbörjas. Viktigt är att se på helheten och lokalisera de processer 

där stora vinster kan göras. De funna problemen ska utvärderas och analyseras vidare där så 

bedöms praktiskt och tidseffektivt. Mer information kommer att inhämtas om så krävs, allt 

eftersom problemkaraktären detaljeras. 

Efter analys av de förbättringsförslag som tagits fram, ska de utvärderas ytterligare och sedan 

införas i befintlig produktion. I figur 1.2 visas en schematisk bild av arbetssättet. 

 

Figur 1.2. Arbetsgång för examensarbetet 
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1.5 Avgränsningar 
En grundligare analys görs endast av sintringen. Vid upptäckt av en möjlig förbättringsåtgärd 

i närliggande processer kan det dock bli aktuellt att söka i den processen. Det är onödigt att 

låsa sig till en liten del av produktionsflödet om det visar sig att man kan upptäcka en 

potentiell förbättring i periferin. Kartläggningen kommer därför huvudsakligen att påbörjas 

vid ställagen med grönkroppar och fortsätta till kontroll av sintrade hårdmetallämnen.  

I arbetet kunde tänkas ingå att ta fram en datoriserad simuleringsmodell av flödet. Arbetets 

huvudsakliga mål är att optimera flödet och det bedöms kunna göras lika eller mer effektivt 

utan utveckling av en simuleringsmodell, med den tid som finns tillgänglig. Dock gjordes en 

tidig ansats till skapande av sådan modell. Den fungerade relativt bra men beslut fattades om 

att analys av insamlade data med hjälp av Excel var tillräcklig. Den uppbyggda modellen 

visas i bilaga 13. Se vidare kapitel 8 om förslag till fortsatta studier. 
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2 TEORI 
I projekt av den här typen krävs både teori och nära förankring till verkligheten. Därför krävs 

teoristudier inom de berörda områdena. De delar som tas upp i detta kapitel berör bland annat 

produktionsplanering, flödesoptimering och kvalitetshantering. 

2.1 Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalys, VFA, är ett verktyg som används för att kartlägga och förbättra material- 

och informationsflöden och eliminera slöserier. Metoden syftar till att förkorta ledtider och 

genomloppstider genom att förminska den icke värdeskapande tiden [11]. Den tid som är 

nödvändig och icke värdeskapande ska minimeras och den som är helt onödig ska elimineras. 

Värdeskapande tid ska optimeras för att få ut så mycket som möjligt av den aktuella 

processen. Oftast är det den icke värdeskapande tiden som är störst och där man kan göra 

mest skillnad [8]. 

Det finns flera olika slöserier att söka efter vid en värdeflödesanalys: väntan, överproduktion, 

transport, lager, omarbete, outnyttjad kreativitet, rörelser och överarbete [3]. 

De huvudsakliga målen med en värdeflödesanalys är att: 

 Specificera värdet från slutkundens ståndpunkt 

 Identifiera ett värdeflöde för varje produktfamilj 

 Se till att produkterna är i rörelse i flödet  

Huvudsteg: 

 Välj ut en produkt som är representativ för företaget, exempelvis en artikel som 

tillverkas i stora volymer som har stabil och jämn produktion under hela året. 
 

 Gå igenom flödet snabbt för att få en överblick, med överblicken blir det lättare att rita 

in flödet på ett korrekt sätt. Följ produktens väg från start till mål och samla under 

tiden in data. Använd verkliga data från produktionen, de behöver inte vara exakta, 

men uppgifterna ska inte hämtas ur något datasystem. Anledningen till att använda 

data från produktionen är att de med stor sannolikhet kan vara felaktiga om de utläses 

ur en databas. 
 

 Rita därefter det nuvarande läget. Rita in både material- och informationsflöden, 

processer, lager, kunder, leverantörer et cetera. Kontrollera att allt finns med och 

reflektera över bilden. Rita rätt och förståeligt, inte nödvändigtvis snyggt. Se figur 2.1 

för exempel på ett nuvarande läge. 
 

 Rita sedan en karta över det önskade framtida läget, som visar ett bättre värdeskapande 

flöde. Se figur 2.2 för exempel på ett önskat framtida läge. 
 

 Ta fram en handlingsplan för att uppnå det framtida läget. 
 

 Genomför och följ upp arbetet. 
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Figur 2.1. VFA, nuläge med förbättringsförslag 

 

Figur 2.2. VFA, framtida läge med införda förbättringar och omflyttningar 
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2.2 Likers 14 principer 
Biltillverkaren Toyota har under en lång tid arbetat med att utveckla resurseffektiv produktion 

och är en förebild för andra företag som vill utveckla en effektivare och mer lättöverskådlig 

produktion. Tankesättet hos Toyota beskrivs av Liker[5] i form av följande 14 principer:  

1 Basera besluten på långsiktigt tänkande 

Det är viktigt att inga förhastade beslut tas och att beslut har föregåtts av en noggrann 

utredning om hur det framtida läget påverkas. Ingen människa kan säga exakt hur ett beslut 

kommer att påverka verksamheten, men med god planering och långsiktigt tänkande kan man 

komma väldigt nära verkligheten. Ett företags mål kan vara att ha bäst kvalitet, eller att ha de 

billigaste produkterna. För att nå upp till något av dessa mål ska ekonomiska resurser fördelas 

på ett så effektivt sett som möjligt. En viktig del i Toyotas filosofi är att dessa beslut inte ska 

påverkas av kortsiktiga ekonomiska mål, exempelvis kvartalsresultat. 

2 Skapa processflöden som för upp problemen till ytan 

Eliminera väntetiden mellan olika processer och minska på så vis mängden produkter i arbete. 

Med en låg materialnivå i produktionen är det lättare att se var det finns förbättringspotential. 

3 Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion 

Kunderna ska få sina produkter levererade i tid när de vill ha dem, och i rätt kvantitet. Minska 

lagernivåer så mycket som möjligt. Detta ger minskat bundet kapital och förbättrad överblick. 

Målet är att tillverka endast det som kunderna efterfrågar, när det efterfrågas. 

4 Jämna ut arbetsbelastningen 

Om arbetsbelastningen varierar med efterfrågan är det svårare att producera resurseffektivt, 

eftersom det inte går att förutsäga kundernas behov.  Därför måste arbetsbelastningen jämnas 

ut över tiden. Det görs genom att volym och produktmix varieras för att passa in i befintlig 

produktion. 

5 Stoppa processen om så behövs för att lösa problem, så att kvaliteten blir rätt från början 

Om ett fel upptäcks har varje operatör rätt att stoppa produktionen. Detta görs genom en 

signal, exempelvis en blinkande lampa, som visar att operatören behöver hjälp att lösa ett 

kvalitetsproblem. Problem kommer på detta vis lätt upp till ytan och åtgärdas snabbt. Många 

enkla anordningar skapas för att operatörerna inte ska kunna göra fel. Det handlar inte om att 

finna den skyldige, utan det viktigaste är att lösa problemet. 

6 Standardiserade arbetsuppgifter är en bas för ständiga förbättringar och för personalens 

delaktighet 

Standardisering är nödvändig för att upprätthålla kvaliteten, men blir det för mycket gör man 

operatören till en maskin. Meningen är att skapa en metod för hur arbetet ska utföras och på 

så sätt underlätta för operatörerna. Dessutom blir det tydligt när produktionen bör stoppas för 

att lösa ett problem. När problemet är lokaliserat bör det elimineras så att det aldrig mer kan 

uppstå. 
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7 Kontrollera visuellt så att inga problem förblir dolda 

Denna princip efterlevs med hjälp av ett så kallat 5S-program för att eliminera slöseri: 

 Städa 

Rensa bort onödigt skräp och håll rent och snyggt, på så vis åskådliggörs problem och 

avvikelser. 

 Sortera 

Gå igenom arbetsplatsen och sortera bort allt som inte behövs till det dagliga arbetet. 

 Strukturera  

Ordna upp alla verktyg som behövs, så att de finns på rätt plats när de behövs. 

 Standardisera 

Se till att de processer som ska användas utförs på samma standardiserade sätt. På 

detta vis kan felsökning förenklas, men också själva arbetet förenklas med hjälp av ett 

standardiserat arbetssätt. Se till att det finns regler så att ett effektivt arbete med 

visualisering kan efterföljas. 

 Skapa vana 

Att känna sig bekväm med det som ska göras är viktigt. 

8 Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som passar personalen och processerna 

Att investera i ny teknik bara för att ligga längst fram, är inte befogat om man har teknik som 

fungerar bra och uppfyller de krav som ställs på produktionen. Ny teknik implementeras när 

den är väl utprövad av personal som ser att den kommer fungera i befintlig produktion. 

9 Odla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter företagets filosofi och lär andra göra 

det 

Ledare rekryteras internt inom Toyota, detta för att se till att företaget förs framåt i samma 

utveckling som de påbörjat. De förstår hur arbetet går till, även på verkstadsgolvet. 

10 Utveckla enastående människor och grupper som följer företagets filosofi 

Personalen som ska vara med och bygga upp ett företag ska ha en förståelse för hur arbetet 

och filosofin kring ett framgångsrikt företag fungerar. 

11 Respektera leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre 

Utan leverantörer som förstår vad som produceras och vad slutmålet är, blir resan dit desto 

längre och svårare. Om problem uppstår hos en leverantör ska företaget vara med och stötta 

och även vara med och utmana deras produktionseffektivitet. 

12 Gå och se med egna ögon för att förstå situationen ordentligt 

Sitt inte inne på kontoret utan gå ut i den fysiska produktionen för att skapa en ordentlig och 

realistisk bild av vad som pågår. 

13 Fatta beslut långsamt och i samförstånd, genomför dem snabbt 

Fatta inga förhastade beslut som förstör det som tidigare har byggts upp under långsamma och 

eftertänksamma stunder. Inför förbättringarna snabbt när ett beslut har tagits. 

14 Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra 

Sluta aldrig fråga varför ett problem har uppstått och se till att förbättringsåtgärderna hela 

tiden pågår mot en mer resurseffektiv produktion. 
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2.3 Read a plant fast 
Rapid Plant Assessment, RPA, som metoden också kallas, används för att på ett snabbt sätt 

skapa en bra och pålitlig överblick i en fabrik. På kortare turer runt en timme, kan man med 

denna metod uttala sig väl om hur resurseffektiv en fabrik är. Metoden går ut på att elva olika 

områden undersöks och viktas i en checklista [10]. Nedan presenteras områdena lite närmare. 

1 Kundtillfredsställelse 

En duktig arbetare vet vilka dennes kunder är, både internt och externt. De besökare som 

kommer till fabriken, bemöts av arbetare med ett professionellt och kunnigt mottagande, ty de 

vet att kunden är anledningen till deras uppgifter. På andra sidan skalan finns de arbetare som 

varken är intresserade av interna eller externa kunder. 

2 Säkerhet, miljö, renlighet och ordning 

Fabriken är säker och har tydliga instruktioner vid riskområden. Exempelvis ska truckgångar 

finnas tydligt markerade för att påvisa olycksrisken. Arbete mot en bättre miljö går att följa på 

anslagstavlor och andra platser i produktionen. Där verktyg används ska de vara ordentligt 

uppmärkta för att finnas till hands då de behövs. På det stora hela är fabriken ren och städad.  

3 Visuellt ledningssystem 

I framgångsrika fabriker är det lätt att följa flödet i fabriken. Leta efter exempelvis 

färgkodning för att skilja mellan olika flöden och informativa arbetsinstruktioner. Försök att 

urskilja hur väl fabriken producerar och med vilken kvalitet de har producerat. 

4 Produktionsplanering 

Det högsta betyget får en fabrik med tydligt dragande flöde. När kunderna beställer så dras en 

produkt ut ur sista processen i flödet och en ny order skickas uppåt i flödet. Denna 

tillverkningsmetod minskar lager och produkter i arbete. En fabrik med ett centralstyrt 

planeringssystem, överproducerar eller underproducerar med största sannolikhet någon 

produkt i flödet [1]. Leta efter färdigt material som står och väntar, mycket material indikerar 

på överproduktion eller dåligt balanserade flöden. Hur information byts mellan olika 

processer är en viktig del som påverkar det slutgiltiga resultatet. Om operatörerna inte kan 

kommunicera med varandra är det stor risk för felaktig produktion. 

5 Materialtransport, utrymmesutnyttjande och flöden 

Materialets väg genom fabriken är antingen det som karaktäriserar ett välstrukturerat flöde, 

eller det som gör att produktionen dras med långa ledtider och dålig leveranssäkerhet. Sök 

därför efter materialets väg. Se till att materialet transporteras i anpassade emballage och i rätt 

mängd utan att ta några omvägar.  Långa transporter mellan de olika processerna gör att 

transporttiden blir påtaglig för den slutliga ledtiden och därför måste minimeras. Det är viktigt 

att den tillgängliga fabriksytan används effektivt och att det finns en plan för vilka processer 

som kan komma att införas i framtiden. 

6 Lagernivåer och produkter i arbete 

Är förrådsnivåerna anpassade för produktionen och hur stor är mängden produkter i arbete, 

finns buffertar och hur stora är de. Gör överslag för att beräkna takten, och räkna därefter 

fram hur länge efterföljande process kan försörjas av antalet artiklar i bufferten. 
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7 Laganda och motivation 

Jobbar de anställda med förbättringsarbeten och söker ständigt information för att uppnå de 

gemensamt uppsatta målen. Kan man urskilja en tydlig familjekänsla som förmedlas via 

exempelvis bilder från olika aktiviteter. Tydliga mål gällande förbättringsarbeten bör också 

finnas uppsatta på anslagstavlor ute i produktionen. Det är också lämpligt att samtala med 

ansvarig chef gällande förbättringsarbeten och andra aktiviteter för att få en så tydlig bild som 

möjligt. 

8 Underhåll och kondition hos verktyg och maskiner 

Oavsett om maskinerna är nya eller gamla, dyra eller billiga, så ska de vara väl underhållna. 

Information gällande utfört och kommande förebyggande underhåll bör finnas väl 

dokumenterat och tillgängligt för de anställda. Maskinoperatörer bör vara involverade i det 

förebyggande underhållet och kunna sköta delar av det själva. Intervjuer med operatörer är 

lämpligt för att se hur samarbetet med underhållstekniker och samordnare fungerar. 

9 Hantering av komplexitet och variationer 

Här ska information om företagets förmåga att hantera kundernas krav på varians och 

komplexitet insamlas. Om det är långa och många verktygsbyten till följd av komplexitet och 

varians kan det försvåra andra operationer för företaget. Hanterar företaget stora mängder data 

till följd av en stor varians, som tvingar de anställda att manuellt mata in och redigera dessa 

data. 

10 Leverantörsintegration 

Hur arbetar företaget mot sina leverantörer, finns ett gemensamt kvalitetsarbete för att 

förbättra hela försörjningskedjan. Räkna antalet leverantörer som försörjer fabriken för att se 

hur väl samarbeten fungerar. Är beställd kvantitet anpassad för behovet och levereras de i 

lämpliga emballage. I vissa företag beror 70 % av kvalitetsbristerna på fel i inkommande 

material [2]. Detta förmedlar ytterligare hur viktigt det är att ha rätt relation till sina 

leverantörer. 

11 Engagemang för kvalitet och utveckling  

I denna kategori ska information om medarbetarnas motivation och drivkraft till att jobba mot 

en bättre produktion med högre och jämnare kvalitet insamlas. Hur mäts mål och 

förbättringar? Finns tydliga resultat uppvisade så att personalen kan se dem? [9] 
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2.4 Optimized Production Technology / Theory Of Constraints 
OPT/TOC är en detaljerad styrning av flaskhalsar som lanserades i början på 80-talet [7]. En 

flaskhals är en process som har en beläggning på 100 % eller mer. Det finns också processer 

som kallas för kritisk resurs. Dessa bromsar upp flödet men har inte nödvändigtvis lika hög 

beläggning som en flaskhals. Flaskhalsen är fortfarande den mest begränsande faktorn. Det 

finns nio regler som gäller för OPT/TOC, varav de fyra mest relevanta har plockats ut nedan 

[7]: 

 Balansera flödet, inte kapaciteten. En icke-flaskhals måste inte nödvändigtvis ha hög 

beläggning. 
 

 Utnyttjandegraden av en icke-kritisk resurs styrs av någon annan begränsning i 

systemet. 
 

 Utnyttjande och aktivering av en resurs är inte samma sak. Flaskhalsen stöds vid 

utnyttjande av en icke-flaskhals. Aktivering innebär att den producerar över 

flaskhalsens kapacitet.  Vid aktivering skapas onödig lagerhållning. 
 

 En förlorad timme, till exempel på grund av ställ, i en flaskhals är en förlorad timme 

för hela systemet, medan en förlorad timme i en icke-flaskhals inte påverkar maximal 

kapacitet. Det är viktigt att flaskhalsen utnyttjas till 100 % och att underhåll sker under 

exempelvis produktionsstopp orsakat av en annan process högre upp i flödet. 
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3 FLÖDESBESKRIVNING 
Detta kapitel syftar till att ge en grundläggande förklaring av hur flödet är uppbyggt och hur 

de olika processerna utförs. En mer detaljerad beskrivning ges i kapitel 4. Se figur 3.3 för 

flödesbeskrivning och bilaga 1 för fabrikslayout. 

3.1 Planering 
Ordrar av varierande storlek kommer in från nationella och internationella kunder. De 

fördelas av en anställd som är ansvarig för planeringen på lediga pressar, som passar för 

aktuell order. Produktionen styrs på detta sätt genom ett tryckande flöde. Ordrar skickas ut i 

produktionen och pressningen styr sedan med vilken takt ordrar kommer till sintringen. När 

ordrar skickas ut på detta vis resulterar det i höga toppar och djupa dalar i produktionen. 

Sintringen har hela tiden hög beläggning men har omväxlande mycket material som väntar i 

ställagen. När sintringen har lite material i ställagen, är det mer i kontrollen och packningen. 

3.2 Pressning 
Hydrauliska och elektriska pressar komprimerar pulver till grönkroppar. För att 

grönkropparna ska bli hårdmetall måste de sedan sintras. Ur pressen plockas stiften av en 

robot som placerar dem på en tallrik. Det finns fyra typer av robotceller med olika avancerad 

tallrikshantering, dokumentation över dessa visas i bilaga 2. Tallrikarna kan se ut på ett antal 

olika sätt, vilket framgår i kapitel 4.2.3. När en tallrik är full staplas den på en 

chargeringsplatta se figur 3.1. Ett visst antal tallrikar resulterar i en avslutad pressorder, denna 

transporteras till ställaget för osintrade grönkroppar. 

 

Figur 3.1. Chargeringsplatta. 10 mm tjock grafitplatta. Hålen används för att låsa den till rätt läge i 

presscellerna. 

3.3 Sintring 
Sintring innebär att fasta partiklar sammanfogas under smältpunkten så att hålrum krymps 

bort och fylls ut. Materialet krymper med 18 % i bredd och höjd. När ugnen startas utförs ett 

läcktest för att säkerställa ugnens driftduglighet, därefter startas huvudprogrammet och när 

programmet är avslutat påbörjas avkylning av ugnen. 
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3.3.1 Ställage och chargering 
Det finns två ställage, ett för GPS-sintring och ett för DMK-sintring. I ställagen väntar ordrar 

på att tillräckligt många ordrar av rätt karaktär ska bli klara i pressningen, så att en ugn ska 

kunna fyllas. Ordrarna plockas ihop utifrån ett par olika parametrar och placeras på ett 

chargeringsbord. Denna process benämns chargering. När chargeringen är gjord kan det dröja 

ett tag tills chargen, se figur 3.2, körs in i sintringsugnen. 

 

Figur 3.2. Charge till DP-behandling. 

3.3.2 Grundkontroll 
Efter sintring utförs en grundkontroll av hårdmetallämnena. Där mäts bland annat vikt och 

densitet. Grundkontrollen utförs för att upptäcka eventuella fel som uppstått i sintringen, men 

även för att underlätta för den efterföljande processen, kontrollen. Därefter placeras ordrarna i 

väntan på kontroll i samma ställage som packningen hämtar från. 

3.4 Värmebehandling DP 
De ordrar som ska DP-behandlas, kontrolleras efter GPS-sintring och väntar sedan i DP-

ställaget på att bli omplockade till speciella DP-tallrikar. Därefter körs de in i DP-processen 

och kommer sedan till kontrollen på nytt. 

3.5 Kontroll 
Här kontrolleras ett antal bitar i varje order för att se till att det inte har uppkommit några 

sprickor eller att det finns några måttavvikelser. 
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3.6 Packning 
Sista processen i detta produktionsflöde är packningen. Här packas ordrar manuellt och 

skickas sedan iväg till kunderna. 

 
Figur 3.3. Flödeslayout över hela produktionen på Sandvik Mining i Västberga. 
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4 DETALJSTUDIER 
I detta kapitel fördjupas kunskaperna om de olika processerna. Avslutningsvis presenteras 

sintringsugnarnas kapacitet. 

4.1 Kartläggning av sintringsflödet 
Som tidigare nämnts används två olika sintringstekniker: högtryckssintring och 

vakuumsintring. På Sandvik i Västberga benämns de GPS-sintring respektive DMK-sintring. 

Vissa produkter måste sintras i GPS, medan andra kan sintras i både DMK och GPS. 

Generellt erhålls en högre kvalitet vid sintring i GPS-ugn. Det finns även en extra process 

som heter DP, den utförs endast på de produkter som GPS-sintrats. För att skapa en djupare 

förståelse av processerna måste ett antal nyckeltal för varje ugn tas fram. Tre parametrar som 

gäller för alla ugnar och som styr valet av sintringsprogram är följande: 

 Sintringstemperatur: Den styrande parametern och den temperatur under vilken 

materialet sintras. Denna parameter styrs delvis av vilken pulversort som använts. 
 

 T-mått: Diametern på den största sfär som får plats inuti grönkroppen. T-måttets 

storlek styr tillsammans med sintringstemperatur vilket sintringsprogram som ska 

användas. När programmet är valt går det att sintra mindre t-mått tillsammans med 

större, men inte tvärtom, då måste ett annat program väljas. 
 

 Chargevikt: Den totala vikten av materialet som ska sintras. 

Ugnarna har inbördes likvärdiga specifikationer, men med vissa små undantag, vilket 

kartläggs i nedanstående kapitel som behandlar de olika ugnstyperna. 

  



 

30 

 

4.1.1 Vakuumsintring DMK  
DMK-ugnarna är den äldsta ugnstypen och det finns fem stycken i produktionen, se figur 4.1. 

Beroende på vilka produkter som ska sintras så används olika program, främst 13 program 

används regelbundet [18], utöver dessa finns det några specialfall som används ett fåtal 

gånger varje år. Tidsåtgången för varje program varierar mellan 18 och 24 timmar, se bilaga 3 

för mer information om programmen. Specialprogrammen som körs cirka 15 gånger per år 

kan uppgå mot 70 timmar. Information om tidsåtgång är hämtad från [19] och från samtal 

med sintringsoperatörer. 

Typen av pulver som har använts i pressningen styr vilken temperatur som ska användas. De 

olika sintringsprogrammen använder tre olika sintringstemperaturer: 1410 ˚C, 1450 ˚C och 

1520 ˚C. 

DMK-ugnarnas volym är cirka 0,35 m
3
. Det ryms totalt 8 tallriksstaplar i en DMK-ugn, 4 

staplar på djupet och två staplar på bredden, höjden på staplarna kan maximalt vara 48 cm. 

Maximal lastvikt i DMK-ugnarna är cirka 1 000 kg [13] inklusive tallrikar och 

chargeringsplattor. Grundkontrollen efter DMK-sintring görs på en produkt från varje order. 

 

Figur 4.1. DMK-ugn. Invändig geometri som ett rätblock. 
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4.1.2 Högtryckssintring GPS 
Fyra GPS-ugnar, se figur 4.2, finns i produktionen och en femte håller på att installeras. Precis 

som i DMK används 13 olika program regelbundet [18], utöver dessa finns det några 

specialprogram som körs ett fåtal gånger varje år. Tidsåtgången för varje program varierar 

mellan 19 och 29 timmar, se bilaga 3 för mer information. Information om tidsåtgång är 

hämtad från [20] och från samtal med sintringsoperatörer. 

Precis som i DMK-ugnarna är det typen av pulver som styr sintringstemperaturen. I GPS-

ugnarna används tre olika sintringstemperaturer: 1410 ˚C, 1450 ˚C och 1500 ˚C.  

GPS-ugnarna varierar i den invändiga geometrin. GPS 1 är den minsta ugnen och rymmer 10 

staplar medan GPS 2, 3 och 4 rymmer vardera 16 staplar. Höjden på staplarna kan maximalt 

vara 45 cm i GPS 1, 2 och 4, i GPS 3 kan de maximalt vara 40 cm höga. Ovanpå dessa staplar 

går det att lägga ytterligare ett par tallrikar, det beror på ugnens invändiga geometri. Maximal 

lastvikt är cirka 2000 kg [13] inklusive tallrikar och chargeringsplattor. Grundkontrollen efter 

GPS-sintring görs på en produkt från varje order. 

 

Figur 4.2. GPS-ugn. Invändig geometri som en cylinder. 
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4.1.3 Värmebehandling DP 
Efter GPS-sintring ska vissa produkter köras i en extra process, DP. Det är en 

värmebehandling som ger produkterna extra seghet i kärnan. På grund av en konisk 

bottenprofil orienteras dessa produkter liggande i pressningen, på spårade tallrikar. För att 

kunna genomföra DP-processen flyttas de om från liggande till stående på DP-tallrikar, av en 

industrirobot. Innan DP-plockningen påbörjas ska kontrollen kvalitetssäkra ett antal bitar i 

varje charge. Programtiden i DP-ugnarna varierar mellan 8 och 32 timmar. Två DP-ugnar 

finns i produktionen, se figur 4.3. DP 1 rymmer 6 staplar och DP 2 rymmer 8 staplar. 

Maximal höjd på staplarna är i DP 2 56,5 cm och i DP 1 51,5 cm. Grundkontrollen efter DP-

processen görs på en bit från varje tallrik. DP-ugnarna körs sällan helt fyllda, beroende på att 

orderstorlekarna inte är anpassade till ugnarnas kapacitet. 

 

Figur 4.3. DP-ugn. Invändig geometri som ett rätblock.   



 

33 

 

4.1.4 Ställage och chargering 
Information om hur länge produkterna står i ställaget innan de chargeras, samt även hur länge 

de står färdigchargerade i väntan på en ledig ugn finns inte tillgänglig i någon databas. För att 

ta reda på detta skickades en blankett ut i produktionen. Blanketten följde med varje order och 

fylldes i av operatörer längs flödet. Information gick ut via möten och även genom tydlig 

beskrivning på blanketten, se bilaga 4. Informationsinsamlingen pågick under 14 dagar. 260 

stycken blanketter har samlats in och utvärderats, tiderna som mätningarna resulterade i visas 

i figur 4.3 och mätvärdenas spridning visas i bilaga 5. Antalet mätpunkter kan anses vara för 

få för att tydligt visa varianserna i systemet [4]. Under tiden för mätningarna har produktionen 

hållit en hög takt, men däremot har tre ugnar varit ur drift. 

 

Figur 4.3. VFA nuläge. Ledtiden från pressning, genom GPS, till grundkontroll blir som längst 15 dagar. 

Medelvärdet för samma sträcka blir 2,63 dagar. 
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4.2 Kartläggning av orderkaraktär 
Från pressningen kommer en mängd ordrar i olika storlekar och med olika sintringsbehov, 

detta flöde måste karaktäriseras för att kunna beräkna ugnarnas faktiska kapacitet. Varje 

produkt tar olika mycket plats på tallriken vilket medför att den volym en order tar upp i 

ugnen varierar med produktens storlek och vilken tallrikstyp produkten ligger på. 

4.2.1 Takt 
Takten styrs av hur snabbt ordrar blir klara i pressningen, men även hur mycket kunderna 

beställer. Takten är cirka 0,8 order per timme [21].  

4.2.2 Produkttyper 
Merparten av de geometrier som finns redovisas i figur 4.4. Förutom vissa geometriska 

förändringar, tillverkas de även med olika pulversorter, vilket ger dem varierande egenskaper. 

De mått som kontrolleras i pressningen är höjd och vikt. Totalt finns cirka 1 000 olika 

produkter och de varierar mellan 1,5 g -298,8 g i vikt och mellan 3,45 mm – 48,15 mm i höjd. 

 
Figur 4.4. Produktgeometrier 

  



 

35 

 

4.2.3 Tallrikstyper 
Det finns fem olika typer av tallrikar: kvadratiska med varierande antal spår, kvadratiska med 

kutsar, kvadratiska med fast sarg, runda med lös sarg, runda DP-tallrikar med lös sarg, se 

figur 4.5. Kutsar och sarger finns i olika höjder, se tabell 4.1. En kuts är en distans som finns i 

olika höjder för att matcha produkternas olika höjder, i figur 4.5 visas fyra stycken i sin rätta 

position på en kutstallrik. Beroende på vilken tallrik som används så ryms olika mycket i 

varje ugnskörning, delvis för att vissa tallrikar tar upp en större volym, men också för att 

grönkropparna placeras i olika mönster, se bilaga 6 för tallriksmängd per ugn. Antal 

grönkroppar per tallrik varierar mellan cirka 30 stycken och 700 stycken. Det finns fler 

tallrikstyper i produktion än de som jämförs i tabell 4.1, men de används inte lika frekvent. 

Mer utförlig information om varje tallrikstyp finns i bilaga 6.  

Tabell 4.1. Tallrikstyper och deras mått samt vilka sarger och kutsar de är kompatibla med. 

Tallrikstyp Höjd [mm] Kutshöjd [mm] Sarghöjd [mm] 

14 spår 28,5     

18 spår 23     

24 spår 20,2     

Kutstallrik 8 5, 15, 30, 40, 50   

Rund 6   30, 40 50 

DP 47 hål 8   30, 40 

DP 102 hål 8   30, 40 

 

 

Figur 4.5. Tallrikstyper från övre vänstra hörnet: Kvadratisk tallrik med 14 spår, kvadratisk tallrik med fast 

sarg, rund DP-tallrik med 47 hål och kvadratisk kutstallrik med 30 mm kutsar. Rund tallrik, som ej är med i 

bilden, ser ut som DP-tallrik fast utan de 47 försänkta hålen. 
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4.2.4 Orderstorlekar 
Det finns ett antal fasta orderstorlekar som återkommer, och de varierar från cirka 100 bitar 

per order upp till cirka 10 000 bitar per order. Orderstorlekarna styrs i dagsläget av kunderna 

vilket medför att de inte är anpassade till ugnarnas kapacitet.  

4.2.5 Ordervolym 
Ugnens fysiska utrymme är viktigt för att få fram ett resultat som fungerar i verkligheten. 

Volymen bestäms tillsammans med aktuell tallrikstyp och produkttyp, samt även hur roboten 

har placerat bitarna på tallriken. Det kan vara ungefär en rad mer eller mindre per tallrik 

beroende på hur noga operatören har programmerat roboten. 

4.3 Kartläggning av tillgänglighet och driftsäkerhet 
I detta kapitel kartläggs hur mycket tid som finns tillgänglig, hur mycket som går åt till 

underhåll och hur ofta ugnarna står stilla på grund av oförutsedda skador. 

4.3.1 Underhåll 
Delar av underhållet sker efter en specificerad plan, men mycket sker löpande när problem 

redan har uppstått. Vissa driftstopp tycks bero på ugnarnas ålder men också på bristfälligt 

förebyggande underhåll. Denna typ av oregelbundenhet i underhållet bör förbättras för att öka 

ugnarnas tillförlitlighet. Vissa större händelser som exempelvis 10-års besiktningar finns väl 

dokumenterade, men det beror i GPS-ugnarnas fall på att det är lagstadgat, på grund av högt 

arbetstryck. Mindre underhållsarbeten är svåra att finna information om, eftersom de inte 

registreras i någon större utsträckning.  

4.3.2 Tillgänglig tid 
Under sommaren är det stopp två veckor för underhåll som kräver stillestånd i produktionen. 

Utöver det tillkommer cirka tio helgdagar under året. Totalt sett försvinner cirka 25 dagar per 

år i planerat stillestånd. Alltså finns 340 dagar tillgängliga årligen. Utöver dessa 25 dagar 

förekommer en del underhåll och oförutsedda stopp. 

Kartläggning av misstänkta driftstopp har hämtats från [18] mellan åren 2007 och 2011. Här 

har ett uppehåll på tre dagar räknats som ett driftstopp. Detta är en uppskattning av den 

information som finns tillgänglig. I databasen registreras endast datum och inga klockslag. 

Ugnarnas processtid varierar mellan 17 och 29 timmar, se bilaga 3, så det går inte att veta om 

det var det aktuella datumet eller dagen därefter som ugnen startades, eftersom 

inrapporteringen i databasen kan ha gjorts 23:59 likväl som 00:01. Adderas processtiden 

därtill betyder det att minst två dagar åtgår till en körning, enligt [18]. 

Enligt bilaga 7, producerad kvantitet, är data från åren 2008, 2010 och 2011 pålitliga i det 

avseendet att produktionen hade en hög tillverkningstakt, med följande hög beläggning av 

ugnarna. Det går naturligtvis inte att utesluta att ett tänkt uppehåll kan bero på materialbrist 

från pressningen, men sannolikheten för detta är låg, eftersom antalet producerade bitar i år, är 

ungefär detsamma och ugnarna körs hela tiden. Åren 2008, 2010 och 2011 har därför använts 

som referensår. 

Utnyttjandegraden U, som anges i tabell 4.2 är bestämd utifrån antal körningar per år, 

komplett lista över antal körningar per år finns i bilaga 9. Med förenklingen att varje körning 

tar 24 timmar, samt att det är 340 tillgängliga dagar per år. 

Exempel på hur tabell 4.2 har tagits fram visas i ekvation 4.1, med värden för DMK 1 år 2007 

insatta. 
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      [4.1] 

Tabell 4.2. Ugnarnas utnyttjandegrad. GPS 4 togs i drift 2009 

Utnyttjandegrad, U 

Period 2007 2008 2009 2010 2011 

DMK 1 0,31 0,67 0,30 0,77 0,59 

DMK 2 0,80 0,77 0,41 0,62 0,42 

DMK 3 0,79 0,82 0,11 0,49 0,32 

DMK 4 0,73 0,50 0,29 0,38 0,54 

DMK 5 0,29 0,46 0,38 0,59 0,32 

            

GPS 1 0,70 0,44 0,58 0,78 0,60 

GPS 2 0,56 0,66 0,31 0,69 0,60 

GPS 3 0,52 0,80 0,44 0,59 0,55 

GPS 4 x x 0,41 0,78 0,73 

 

För att tydliggöra resultaten och visa hur tiden är fördelad i sintringsprocessen har figur 4.6 

sammanställts. Samtliga ugnarnas tidfördelning visas i bilaga 10. 

 

Figur 4.6. Jämförelse mellan tidfördelningen hos DMK 5 (vänster) och GPS 4 (höger). Medelvärden från 2008 

2010 och 2011 visas. 

4.3.3 Bemanning 
Det finns två skiftlag som jobbar två-skift, tre skiftlag som jobbar utfyllnadsskift, och ett skift 

som jobbar natt. Produktionen är med denna skiftgång i drift 24 timmar per dygn måndag-

torsdag, fredag 14 timmar och 12 timmar per dygn lördag och söndag. Det vill säga 34 timmar 

försvinner varje vecka. Ugnarna går i vissa fall under nätterna utan bemanning, så bortfallet 

av sintringskapacitet är inte lika märkbart som det är i pressningen. 
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4.4 Ugnskapacitet 
Från [18] har information om varje körning från 2007-2011 sammanställts och utvärderats. 

Referensår är som tidigare 2008, 2010 och 2011. Medelvärden på: antal kg per körning, antal 

körningar per år och även standardavvikelsen har tagits fram för respektive, se bilaga 9 för 

fullständig dokumentation.  

Antal kg som får plats i varje körning styrs förutom av ugnens volym av hur stora produkterna 

är, om grönkropparna är placerade liggande eller stående och vilken sorts tallrik som används. 

Hur tätt grönkropparna är positionerade på varje tallrik spelar också stor roll för den totala 

vikten. För att exemplifiera hur stor skillnad det kan vara i antal kg per körning, se figur 4.7. 

Kapaciteten som information från [18] har lett fram till, ger en bra inblick i hur läget ser ut 

med aktuell bemanning och skiftgång, samt även en bra bild av produktmixen.  

 

Figur 4.7. Jämförelse hur mängden grönkroppar varierar med olika tallrikstyper och produkter. 
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Dagens planering sker löpande och produktionen följs upp veckovis i pressningen. Därför är 

det praktiskt att även i sintringen kunna se hur prestationen ser ut veckovis. Antalet körningar 

som är möjliga varje år beror till största del på ugnens driftsäkerhet och tillgänglighet. 

Ekvation 4.2 förtydligar hur kapaciteten i tabell 4.3 har beräknats. 

Kapacitet = 
                                         

  
 (     (

                  

       
)   )[4.2] 

 

Tabell 4.3. Sintringskapacitet. Spridning på kg per körning och spridning på antal körningar per år 

  Kapacitet [kg/vecka] 

  σ - Medel  σ + 

DMK 1 748 1337 2052 

DMK 2 530 1169 2051 

DMK 3 384 1066 2073 

DMK 4 461 878 1407 

DMK 5 407 899 1580 

TOT DMK 2530 5349 9164 

GPS 1 995 1999 3349 

GPS 2 2431 3612 4938 

GPS 3 1809 3169 4897 

GPS 4 2762 4132 5623 

TOT GPS 7997 12912 18807 

DP 1 217 607 1258 

DP 2 60 335 335 

TOT DP 277 941 1592 

TOT DMK + GPS 10527 18261 27971 
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5 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
Under varje rubrik ges en kort redogörelse för problemets karaktär och därefter ett 

lösningsförslag med analys av svagheter och styrkor. 

5.1 Sortering i ställaget 
När en färdigpressad order transporteras till ställagen ska de ställas tillsammans med material 

för antingen DMK-sintring eller GPS-sintring. Idag är det dålig överblick i ställagen, se bild 

5.1, eftersom den enda skillnaden som görs är om grönkropparna ska GPS-sintras eller DMK-

sintras. Tekniker och planerare har nu svårt att urskilja hur många körningar som finns 

lagrade i ställagen. Sorteringen kan förfinas genom att pressoperatörerna även sorterar efter 

vilken sintringstemperatur som gäller för ordern. Lämpligt vore också att införa färgkodning 

av de olika ugnstyperna, blått för GPS och orange för DMK, för att förtydliga ytterligare. Det 

finns tre temperaturer att sortera efter, så enligt figur 5.1 blir det en sektion med tre hyllor per 

temperatur. Praktiskt går det till så att pressoperatörer tittar på orderkortet till den 

färdigpressade ordern för att se vilken sintringstemperatur som är aktuell, och sedan ställer 

den vid den anvisade platsen i ställaget. Något tidskrävande arbetsmoment tillförs inte 

pressningen. Detta underlättar mycket för sintringsoperatörer och tekniker, eftersom de får en 

tydlig bild av hur lång tid det är kvar tills en ugn kan fyllas upp. Sintringsoperatörerna 

behöver heller inte leta efter vilka ordrar som kommer fylla en ugn utan de ser ett tydligt 

sammanhang och kan ägna tid åt andra sysslor. De kan även se till att rätt ordrar prioriteras i 

pressningen, för att en ugn ska kunna fyllas. Sorteringen bidrar även till en extra kontroll av 

pressoperatörer, de lämnar ifrån sig en korrekt pressad order vid rätt sintringstemperatur. 

Pressoperatörer får även en större förståelse hur produktionen hänger samman, exempelvis att 

sintringstemperaturen är en av de styrande parametrarna vid val av vilket program som ska 

köras i ugnen. Vidare leder det till ett större intresse för sintringsprocessen, vilket skapar mer 

samhörighet mellan processerna. 

Flödet blir bättre visualiserat och dialogen mellan operatörer och tekniker blir lättare att föra 

om något visar sig felaktigt [5]. Exempelvis blir det lättare för operatörer att påvisa fel i 

planeringen när det tydligt syns i ställagen att det finns flera DMK-körningar, men ingen 

DMK-ugn som fungerar eller att alla fungerande körs för tillfället. 

Om ordrar planeras efter ugnarnas kapacitet och med tillräckligt bra precision, kan 

färdigpressade ordrar köras direkt till ett chargeringsbord och ställagen tas bort helt. Det 

underlättar ytterligare för sintringsoperatörerna. Däremot ligger det ganska långt bort i tiden 

just nu. Det skulle även kräva fler chargeringsbord än de som finns i dagsläget. 

 
Figur 5.1. Nuvarande GPS-ställage 
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5.2 Översiktstavla 
I sintringen finns idag en översiktstavla där varierande information visas, se figur 5.2. 

Informationen presenteras inte tillräckligt tydligt för att operatörernas arbete ska förenklas och 

så att sintringen kan upprätthålla en hög tillgänglighet. Det är otydligt om en ugn faktiskt 

fungerar eller inte. Information angående om ugnen körs för tillfället saknas också. 

 

Figur 5.2. Nuvarande översiktstavla  
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En förbättring av visualiseringen [5] kan enkelt åstadkommas genom att visa driftstatus, 

förebyggande underhåll, med flera, på en enkel whiteboardtavla, se figur 5.3 för tänkt 

upplägg. Driftstatus-kolumnen visar om ugnen är i drift eller i behov av reparation, nästa 

kolumn visar kommentarer om vad som är fel med ugnen. Nästa kolumn visar om det aktuella 

felet är rapporterat i det interna felrapporteringssystemet, IDUS. Kolumnen ”Tillgänglig från” 

talar om när ugnen är färdig och klar för tömning.  

Idag uppstår det problem vid sintring av vissa pulversorter. Denna information finns med på 

dagens översiktstavla och tanken är att det ska finnas en liknande kolumn även på den nya 

upplagan. Det ska också finnas ett tydligt godkännande om att det går att köra vissa utsatta 

pulversorter eller inte. 

I kolumnen ”FU” ska underhållspersonalen skriva när det är tänkt att det planerade 

underhållet ska ske. Detta hjälper operatörerna att hålla en dialog med underhållsgruppen. Vid 

vissa reparationer kanske ugnen måste ha stått stilla i 24 timmar innan arbete kan påbörjas, 

exempelvis på grund av ventilering av gaser och sänkning av temperatur. Det är viktigt att 

operatörerna håller en dialog med underhållsmekanikerna. Akut underhåll tas upp på 

avstämningsmöten under förmiddagsskiftet så det är inget som behöver förtydligas på 

sintringstavlan, annat än med ”I drift/Ur drift”- skyltarna. 

För att tydliggöra ytterligare, används samma färgkodning på denna tavla, som i ställagen. 

En utveckling av denna tavla är en digital tavla kopplad till ugnarna, så att ugnarnas 

tillgänglighet automatiskt visas. 

 
Figur 5.3. Förnyad översiktstavla till sintringen.  
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5.3 Ändring av stapelhöjd i pressceller 
I de automatiserade cellerna placeras tallrikarna av en robot på en chargeringsplatta som 

rymmer två tallrikar i bredd och ett visst antal på höjden. Dessa staplar ska in i ugnar med 

begränsad höjd och det skulle förenkla mycket för operatörerna om de kom i rätt höjd redan 

från pressningen. Eftersom staplarna är högre än ugnens höjd krävs att sintringsoperatörerna 

måste ta bort ett par tallrikar för att stapeln ska få plats i ugnen. Det är redan en del pusslande 

för att få ihop en så kompakt körning som möjligt. Denna förändring underlättar mycket för 

operatörerna, genom att ta bort onödiga lyft. Även överblicken i ställagen blir bättre, eftersom 

jämna staplar visar tydligare hur många körningar som finns tillgängliga. Mätskala för GPS 

och DMK kan införas i pressceller, en blå tejpad linje för GPS och en orange för DMK, 

samma färgkodning som användas i ställagen. En mätning utförd 2012-03-13 visade att cirka 

50 % av alla ordrar i ställaget hade för höga staplar för att rymmas i ugnen. Även fortlöpande 

mätningar i robotcellerna har utförts, med samma resultat. I bilaga 11 visas exempel på hur 

orderstorlekarna kan förändras för att anpassas till ugnarnas invändiga höjd. 

5.4 Tallriksoptimering 
De olika tallrikstyperna finns för att passa det stora utbudet på cirka 1 000 produkter som 

Sandvik erbjuder sina kunder. Vid inköp av dessa tallrikar har man inte anpassat höjden till 

alla produkter. Vid sintring innebär det att antal kg per tallrik, inte är lika hög för alla 

produkttyper. Studier i interna databaser och av ritningar har visat att en stor del av 

produkterna kan flyttas till alternativa tallrikstyper för att öka antalet grönkroppar per 

ugnskörning.  

Mönsterprogrammen som styr var roboten placerar grönkropparna på tallriken är inte helt 

optimerade för att fylla ut tallrikens hela area. En lämplig åtgärd är därför att gå igenom och 

skriva om samtliga mönsterprogram för att se hur många fler grönkroppar som kan få plats. 

Uppskattningsvis går det att öka antalet grönkroppar med cirka 5 % per tallrik. Nedan följer 

fyra förslag på hur mängden material per ugnskörning kan ökas. 

5.4.1 Kutstallrikar kontra spårade tallrikar 
Produkter placeras oftast på spårade tallrikar på grund av en bottenprofil som gör att de ej kan 

stå upp på en kutstallrik. Ibland placeras de utifrån att presscellen inte kan hantera kutsar och 

ibland på grund av tallriksbrist. Förutom arean produkterna placeras på har höjden en viktig 

betydelse eftersom kutsar endast finns tillgängliga i vissa bestämda höjder. 150 produkter har 

jämförts och i cirka 60 % av fallen ryms det mer i en körning om man använder kutstallrikar 

istället för spårade tallrikar. Om kutsstorlekarna skulle anpassas bättre och införande av 

exempelvis 20 mm-, 25 mm-, 35 mm- och 45 mm-kuts skulle göras, ryms det fler på 

kutstallrikar i 93 % av fallen. Att lagerhålla kutstyper istället för tallrikstyper är betydligt 

lättare eftersom de tar mindre plats, kostar mindre i inköp och inte kräver kostsam beläggning. 

Fyra kutsar kostar cirka en femtedel av en spårad tallrik. För att skilja de olika kutstyperna åt, 

kan ett spår svarvas på alla kutsar som har udda höjd, exempelvis på 25 mm-kuts. 

Med dagens produktion, utan inköp av nya kutsar, innebär en omläggning från tallrikar med 

14 spår till kutstallrikar, en kapacitetsökning med 18 fulla GPS 2- eller GPS 4-ugnar årligen. 

Omflyttning kräver dock att de produkter som idag ligger ned på spårade tallrikar får en 

ändrad bottenprofil så att de kan stå upp. Det kan tyckas vara ett mål långt bort, men i 

samband med ett viktbesparingsprojekt har Sandvik bestämt sig för att ändra bottenprofilen 

inom en snar framtid. 
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5.4.2 Kutstallrikar och kvadratiska tallrikar med fast sarg kontra runda tallrikar 
I äldre pressceller som saknar kutshantering placeras grönkropparna på runda tallrikar, i viss 

mån används kvadratiska tallrikar med fast sarg. Förutom arean produkterna placeras på har 

höjden en viktig betydelse, eftersom kutsar och sarger finns i vissa bestämda höjder.  

Information om hur många produkter som tillverkats på runda tallrikar årligen går inte att 

hämta i någon databas, eftersom de produkter som pressas i äldre celler även pressas i nyare 

celler med kutshantering. Dessutom används fast sarg till vissa produkter. Om antagandet att 

alla NP
3
-produkter körs på runda tallrikar jämfört med om alla körs på fyrkantiga tallrikar så 

blir det 47 GPS 2- eller GPS 4-körningar till godo årligen. Antal körningar är baserade på 

2011 års produktion. Det ryms cirka 30 % mer material på fyrkantiga tallrikar med fast sarg 

än på runda tallrikar.  

Om runda tallrikar tas bort ur produktionen blir det färre tallrikstyper att hålla reda på, vilket 

underlättar överblicken av tallriksbehovet. De runda tallrikarna kan i stor utsträckning ersättas 

med kvadratisk med fast sarg i de pressceller som inte kan hantera kutsar. För de produkter 

som är högre än 22 mm (höjden på de kvadratiska tallrikarna med fast sarg) måste däremot en 

ny tallrik tas fram. Kostnaden för inköp av en ny tallrikstyp är dock relativt hög. Cirka 1 000 

tallrikar behövs och det medför en kostnad på cirka 500 000 SEK. Den nya tallriken bör vara 

30 mm hög för att ge ett så stort utslag som möjligt. Gamla tallrikar och sarger kan eventuellt 

säljas till Sandvik Coromant i Gimo som fortfarande använder sig av runda tallrikar. 

Sannolikheten att de ska byta till fyrkantiga tallrikar bedöms vara låg eftersom deras 

helautomatiserade produktionsflöde är uppbyggt och anpassat för runda tallrikar. De hävdar 

även att de får en stabilare krympning i sintringen vid användning av runda tallrikar.  

5.4.3 Införande av nya kutsstorlekar 
De kutsstorlekar som används idag finns presenterade i kapitel 4.2.3 Tallrikstyper. Kutsarna 

är inte anpassade för produkternas höjd i någon större utsträckning, eftersom produktmixen 

har ändrats sedan inköp av kutsar och att man ville hålla större flexibilitet i produktionen. Om 

exempelvis kutsar med höjden 25 mm införs så ökar kapaciteten i en körning av GPS 2 eller 

GPS 4, med cirka 18 %, förutsatt att endast en produkt körs åt gången. 165 stycken produkter 

av totalt 489 berörs om 25-mm kuts införs, vilket är en stor andel. Beräknat på 2011 års 

produktionsmix blir det 10 fulla körningar till godo per år, om 25-mm kuts införs. 

För att skilja de nya kutsstorlekarna ute i produktionen, är det lämpligt att det svarvas ett spår 

i dem. Detta för att förväxling inte ska ske och att införandet går smidigt. Kontroll av ökning i 

ugnarna kan ske med jämförelse mot vikt/körning i [18]. Kutsinventering bör även införas så 

att det går att hålla koll på hur mycket som köps in och varför kutsar går sönder eller 

försvinner. 

5.4.4 Införande av nya sarghöjder i DP-processen 
Cirka 50 % av alla DP-produkter är lägre än 20 mm. En körning i DP 2 kan processa 48 

stycken fler tallrikar om 20 mm sarg används istället för 30 mm sarg. Det är en 

kapacitetsökning med 42 %. 

  

                                                 
3
 Produktfamilj som vanligen tillverkas i pressceller utan kutshantering och därför skulle lämpa sig bra för en 

omställning till enbart kvadratiska tallrikar med fast sarg. 
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5.5 Orderplanering utifrån ugnskapacitet 
Ordrar har varierande storlek och är inte anpassade efter hur stor plats de tar i ugnen. I vissa 

fall kan en order vara så stor att hela inte ryms i en körning, och ibland kan den vara en stapel 

för liten för att fylla ut hela ugnen. Med kartlagd kapacitet kan planeringen skicka ordrar som 

stämmer överens med ugnarnas volymkapacitet. Till en början bör orderstorlekar optimeras 

på de grönkroppar som ligger på spårade tallrikar, eftersom eventuellt införande av 25 mm-

kuts kräver en ny förändring. Även de produkter som har rätt kutsstorlek kan optimeras. I 

bilaga 11 visas två exempel på hur orderstorlekar kan förändras för att bättre anpassas till 

ugnskapaciteten. 

Exakt information om hur många tallrikar varje order resulterar i är svår att få tag på, värdena 

från exemplet ovan är uppräknade direkt ute i produktionen. Om det ska gå att lägga in antal 

tallrikar som åtgår per order på alla ordrar redan i planeringen måste en närmare och mer 

exakt utredning göras för att inte skapa kaos vid eventuellt införande. De värden som är 

sammanställda från [17] och [21] stämmer relativt bra, men några måste ändå ses över för att 

säkerställa ett stabilt införande. 

Ordrar kommer från kunder med olika krav på orderstorlek och önskat leveransdatum. 

Planering sker i dagsläget från ledig presskapacitet, men bör göras om så att planeringen 

istället styrs av sintringstemperatur och ledig ugnskapacitet. De ska skickas ut i rätt mängd 

avseende sintringstemperatur så att de fyller en ugn helt, det vill säga inte blir stående för 

länge i ställaget.  

Större orderstorlekar bidrar även till minskat antal ställ i pressningen. Bättre orderplanering 

medför att mindre material binds upp i de färdigpressade bitar som står och väntar i ställagen. 

Orderstorlekar på produkter som skickas till Sandvik i Sandviken kan ändras efter krav från 

produktionen i Västberga [12], övriga enheter kan ändra sina orderstorlekar, men är inte lika 

flexibla som i Sandviken. 

Ett problem är att det inte finns någon plan för när ordrar bli klara i pressningen, det vill säga 

sintringsoperatörerna vet inte när de kan påbörja chargeringen. Tidsåtgång för pressningen 

bör kartläggas och implementeras i planeringen för att kunna införa styrning via 

orderstorlekar.  
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5.6 Orderplanering av DP-produkter 
I dagsläget har DP-ordrar varierande orderstorlekar som styrs utifrån kundens önskemål. 

Produkter med diameter 9-12 mm går på 102-håls-tallrikar och 13-22 mm går på 47-håls-

tallrikar. Det medför att ugnarna sällan körs fulla, se tabell 5.1. Optimalt antal bitar per 

körning i DP 2 går från 4 512 till 11 424. Antal bitar per körning ges av ekvation 5.1.  

     

   
 

           

       
{             }  

                

       
{             } [5.1] 

De storlekar som finns i bilaga 12 ska tilldelas varje order redan i planeringen, så att ordrar 

alltid skickas ut i storlekar som fyller en hel ugn. Det blir cirka 100 färre körningar i DP 2 

årligen om planeringen följer bilaga 12, gällande rekommenderade orderstorlekar. Antalet 

körningar i DP 1 och DP 2, var under 2011 totalt 250. Om orderstorlekarna ändras till de 

rekommenderade som visas i bilaga 12, räcker det med 151 körningar totalt. Antalet körningar 

är avrundade uppåt, från 119 till 151 körningar, detta beror på de decimaltal som kommer 

fram av beräkningarna. I ekvation 5.2 visas beräkningsgången. 

                          

                     
                [   ] 

  

     

                      

       

   [5.2]  

Tabell 5.1. Vikt per körning i DP-ugnarna 

 
Medel kg/körning 

 Ugn 2008 2010 2011 Max Min 

DP1 132 168 149 423 2,5 

DP2 169 142 162 525 1 

 

Nackdelen med att optimera körningarna för DP-behandlingen är att de inte blir anpassade för 

GPS-sintringen på grund av de annorlunda tallrikarna som används i DP-processen. 

5.7 Arbetsrotation 
För att klara den växlande produktion som idag råder är det nödvändigt med ett brett 

kunnande hos alla operatörer i samtliga processer. Under helgerna är det framförallt 

nödvändigt med bredare kunskap, eftersom det då är färre operatörer än under vardagarna. 

Kunskapsbreddning bör göras bland operatörer för att kunna öka kapaciteten i kontroll och 

packning.  Ökad kunskap hos operatörerna medför att det går att hantera de toppar och dalar 

som är i produktionen. Ett annat alternativ för att öka kapaciteten i packningen och kontrollen 

är att införa automatiserade lösningar. 
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5.8 Återkoppling mot planering 
Genomloppstid hämtas från [21], här rapporteras endast in vilken dag ordern startades och när 

den avslutades. Aktuella klockslag finns inte med. Information avseende driftsstörningar bör 

utökas så att det går att återkoppla informationen till framtida processer. Exempelvis kan detta 

ske med hjälp av RFID-märkning. Ändra format i inrapporteringen till ÅÅMMDD och tt:mm 

för att underlätta datahantering i exempelvis Excel. Antal bitar per tallrik och tallrikstyp bör 

införas i planeringssystemet om orderoptimering av samtliga produkter ska vara möjlig. 

5.9 Förebyggande underhåll 
För att vissa ugnars låga utnyttjandegrad ska kunna ökas, krävs att det förebyggande 

underhållet blir bättre så att långa stillestånd kan undvikas, se tabell 5.2. Det underhåll och 

akuta reparationer som görs måste prioriteras högt, eftersom sintringen är en kritisk resurs. 

DMK-ugnarna körs inte så ofta och borde därför se till att det finns tillgänglig kapacitet 

istället för att sporadiskt underhålla de när de går sönder. En kartläggning över vilken av 

DMK-ugnarna som är i bäst respektive sämst skick är nödvändig för att se hur ugnarna ska 

prioriteras. 

 

Tabell 5.2. Sammanhängande stillestånd. GPS 4 togs i drift 2009. 

Sammanhängande stillestånd [dagar] 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

DMK 1 228 48 161 12 41 

DMK 2 3 25 25 23 329 

DMK 3 5 16 294 16 146 

DMK 4 4 52 114 51 241 

DMK 5 97 96 21 32 85 

            

GPS 1 12 115 25 6 226 

GPS 2 13 15 120 16 6 

GPS 3 4 5 20 16 8 

GPS 4 x x 37 9 7 
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5.10 Sammanställning av examensarbetets resultat 
 

De mål som sattes upp i början av arbetet följer nedan tillsammans med en sammanställning 

av hur de uppfyllts. 

 Effektivare produktion med 10 % högre viktkapacitet i ugnarna, vilket praktiskt ska 

förenkla och effektivisera produktionen. 

 

Användande av beslutsmodell för orderstorlekar vid DP-behandling resulterar i en 

kapacitetsökning på 40 % av totala antalet DP-körningar. 

 

Införande av 25 mm-kuts resulterar i en kapacitetsökning på 1 % av totala antalet 

GPS- och DMK-körningar  

 

Omflyttning från runda tallrikar till fyrkantiga tallrikar med fast sarg ökar kapaciteten 

med 30 % per tallrik. Hur stort antal runda tallrikar som faktiskt används årligen går ej 

att precisera. 

 

Införande av 20 mm-sarg på de runda DP-tallrikarna medför en kapacitetsökning med 

42 % 

 

Geometriförändring av grönkropparnas bottenprofil resulterar (kartlagt men ej ännu 

möjligt förbättringsförslag) i en kapacitetsökning på 1 % av totala antalet GPS- och 

DMK-körningar.  

 

 
 

 Sintringsprocessens flöde och kapacitet ska visuellt kunna följas upp och mätas. Den 

visuella informationen om flödet ska tydliggöras så att en utomstående besökare utan 

insikt i produktionen med lätthet ska förstå flödet. 

 

Sortering efter sintringstemperatur i ställagen medför en förbättrad överblick för både 

operatörer och tjänstemän. 

 

Den förnyade översiktstavlan ger en bra bild över tillgänglighet och förenklar arbetet 

för sintringsoperatörer och tekniker. 
 

 En sammanställning av kapacitetsdata som går att använda som beslutsunderlag vid 

investering av nya sintringsugnar eller andra processer ska skapas. 

 

Ett presentationsmaterial har tagits fram, till Sandvik, med den viktigaste 

informationen för framtida beslut, som arbetet har framkallat. 
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6 EKONOMISKA FÖRDELAR 
Förbättringsförslagen som avser kapacitet, kan lätt uttryckas i ekonomiska fördelar, medan de 

som avser förbättring av det visuella flödet är svårare att mäta. Fördelarna kan lättast mätas i 

hur många färre körningar, det vill säga frigjord kapacitet, som behövs årligen. En körning i 

DMK-ugn och GPS-ugn beräknas kosta cirka 20 000 SEK [13]. Kostnaden för att köra en DP-

ugn är cirka 10 000 SEK [13]. Kostnaden för varje körning är i princip lika stor oavsett hur 

mycket material som processas. Kostnaden utgörs huvudsakligen av el och gas. 

Spårade tallrikar kontra kutstallrikar 

Om produkter som Sandviken beställer ändrar bottenform, är det möjligt att minska antal GPS 

2/4-körningar med 18 stycken årligen. 

     +360 000 SEK 

Ny kutsstorlek 

Ny kutsstorlek medför 10 stycken färre GPS 2/4-körningar årligen. Kräver dock inköp av 

4000 nya kutsar. 

+200 000 SEK 

-124 000 SEK 

Ändring av orderstorlekar i DP-processen 

Kapacitetsökning i DP-ugnarna med cirka 40 % genom styrning av orderstorlekar medför 

cirka 100 färre körningar årligen 

     +1 000 000 SEK 

Total besparing första året:   1 436 000 SEK 

 

Rund tallrik kontra kvadratisk tallrik med fast sarg 

Att ta bort den runda tallrikstypen och ersätta den med en kvadratisk med fast sarg medför en 

kapacitetsökning med cirka 30 %. Det innebär däremot relativt stora kostnader i inköp av nya 

tallrikar, se tabell 6.1 för tallrikskostnader. Inventariekostnader för tallrikar kan minskas 

genom minskning av antalet typer. Den faktiska kostnaden är svår att uppskatta, men den 

praktiska nyttan det medför med ett enklare flöde är däremot lätt att konstatera.  

Tabell 6.1. Inköpskostnader 

Artikel Kostnad [SEK/st] 

Kuts 50 mm 37 

Kuts 40 mm 35 

Kuts 30 mm 31 

Kuts 15 mm 25 

Kutstallrik 254 

Tallrik 24 spår 530 

Tallrik 18 spår  530 

Tallrik 14 spår  

Tallrik 11 spår 560 

Tallrik fast sarg 25 mm 650 

Beläggning av tallrik 300 
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7 KRITISK GRANSKNING 

7.1 Tillvägagångssätt 
När ett arbete av denna typ genomförs är det många faktorer som ska beaktas. En komplett 

kartläggning av verksamheten med så öppna sinnen som möjligt ska göras. Teori ska 

inhämtas och utvärderas för att uppsatta mål ska nås. Berikandet av kunskap kan ske till en 

viss gräns utan att inkräkta för mycket på den egentliga uppgiften, nämligen att lösa ett 

verklighetsanknutet problem. Med komplexiteten och variansen hos ett problem av denna 

karaktär kommer också vissa svårigheter att göra ett arbete som till hundra procent täcker in 

alla möjliga förbättringar. 

För att nå upp till de mål som har formulerats krävs att det finns tillräckligt tydliga 

avgränsningar som hjälper till att styra projektet i rätt riktning. Stundtals har avgränsningarna 

inte varit tillräckliga. Detta har resulterat i att mycket energi har gått åt till 

kunskapsinhämtning inom områden som senare har visat sig ligga utanför ramarna för 

examensarbetet. Möjligen har för lite information om underhållsarbete och för mycket om 

kapacitetsplanering inhämtats. 

Vid mätningar av verkligheten bör så många mätpunkter som möjligt inhämtas för att hantera 

varianser. Fler mätpunkter från ställagemätningen skulle därför vara önskvärt, men med den 

tid som fanns tillgänglig hade det medfört att för mycket fokus riktats bort från 

examensarbetets egentliga uppgift. När mätningarna utfördes varierade produktionen på så vis 

att ugnar var ur drift och orderingången ökade, vilket ledde till en extra hög belastning på den 

redan kritiska resursen. Den högre beläggningen har medfört att vissa ordrar har fått vänta 

längre i ställagen än vad de skulle ha gjort om ugnarnas kapacitet varit högre. Vid 

undersökning av dessa väntetider kan det däremot vara lämpligt att få med dessa varianser, 

eftersom det ger en tydlig bild av hur det ser ut i verkligheten. 

De mätvärden som ligger till grund för DP-processens tider har relativt låg relevans eftersom 

det inte tillverkades så många DP-ordrar under tiden då mätningarna gjordes. Tiderna som 

mätningen resulterade i har däremot inte används för några fortsatta studier, vilket till viss 

grad legitimerar den lägre relevansen. 
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7.2 Resultat 
De resultat som studien har givit har tydlig koppling till verkligheten och därav hög relevans. 

Trots detta kan mindre brister finnas i de slutgiltiga resultaten. 

Ugnarnas kapacitet är beräknad med statistiska data. Produktmixens varians återspeglas, med 

denna metod, tydligt och på ett representativt sätt. Även ugnarnas tillförlitlighet och 

driftsäkerhet är synliga genom att använda statistiska data. Antalet producerade produkter 

kommer i framtiden inte att ligga på samma antal som de har gjort under referensåren 2008, 

2010 och 2011. Detta minskar naturligtvis den statistiska metodens tillförlitlighet. Även de 

ugnar som ser exakt likadana ut kan i detta fall ha olika kapacitet. Detta kan anses konstigt, 

men att öka kapaciteten till den högsta nivån alternativt sänka till den lägsta påverkar 

kapaciteten i en riktning bort från den aktuella produktmixen.  

En alternativ metod för att kartlägga kapaciteten kunde ha varit att bygga upp en modell som 

använde sig av insamlade data och byggde ihop ugnskörningar med hjälp av en 

slumpgenerator. Denna metod ansågs ta mer tid än vad den förbättrade resultatet, den valdes 

därför bort efter att ett försök hade utförts och utvärderats. 

DP-processens kapacitet har ökats med 40 %, medan kapacitetsökningen för GPS-ugnarna 

och DMK-ugnarna har ökats med 2 % årligen. Dessa resultat bygger på 2011 års produktion, 

vilket kan vara bristfälligt och missvisande, men det ger ändå en bra bild tack vare att 

produktionsmixen inte varierar så mycket mellan åren utan mer under årets gång. 

Hur en ökning av specialprogrammen påverkar den totala kapaciteten har inte tagits med i 

beräkningarna, men den får anses ligga på ungefär samma nivå på grund av den interna 

efterfrågan. Uppskattning av kostnader för varje körning är inte helt fastställd, utan är endast 

ett uppskattat värde från [13]. 

Driftstopp karaktäriserades utifrån förutsättningen att hög produktionstakt betyder 100 % 

materialtillgänglighet. De antydda driftstoppen kan lika väl vara brist på material, men 

bedömningen har gjorts utifrån den produktionstakt som varit januari till juni år 2012 och 

under den perioden har ugnarna körts regelbundet utan att ha materialbrist. 

Antal grönkroppar som ligger på varje spårad tallrik går inte att precisera exakt eftersom en 

del av programmeringen sköts av operatörerna. Detta kan medföra en differens på plus minus 

en rad, jämfört med den information som finns i databaserna. Även för andra tallrikstyper är 

det till viss del operatörsstyrt hur många grönkroppar som får plats. 

 

Viss uppföljning sker i dagsläget i formatet antal bitar per vecka och en del uppföljning sker i 

antal kg per vecka. Det hade därför varit lämpligt att ta fram material som anpassar sig till 

båda formaten, men informationen om antal bitar per vecka går inte att söka i samma databas 

som antal ugnskörningar per vecka. Eftersom data har inhämtats från åren 2007-2011 hade det 

inneburit mycket manuell hantering, vilket skulle krävt mycket tid samtidigt som det hade 

varit tidsineffektivt. För att övriga mål skulle kunna uppnås valdes därför alternativet att 

presentera informationen i antal kg per vecka.  

 

Kartläggning av rörelsemönster hos operatörer skulle vara lämpligt för att se hur mycket tid 

som går åt till transporter. Detta ansågs ligga för långt från det huvudsakliga målet att 

förbättra kapaciteten. Det valdes därför bort till förmån för den önskade kapacitetsökningen. 

 

När sorteringen blir förfinad i ställagen finns det en risk att platsbrist uppstår. Om så blir fallet 

måste antalet platser utökas. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

8.1 Kartläggning av GPS 5 
En ny GPS-ugn håller på att installeras och kommer att vara i drift till sommaren 2012. 

Information gällande ugnens kapacitet och processtid behöver i framtiden adderas till tidigare 

insamlade data. 

8.2 Planeringsverktyg för optimering av orderstorlekar  
Den stora mängd information om ordrarnas karaktär som har insamlats går inte att hantera 

utan ett hjälpande system i orderplaneringen. I detta program kan exempelvis information om 

hur många bitar som ryms per tallrik, vad för typ av tallrik som ska användas till respektive 

order och hur många tallrikar som åtgår till varje order, införas. Det är därför lämpligt att 

undersöka vilken typ av verktyg som kan införas i en framtida produktion. 

8.3 Tallrikshantering och materialhanteringssystem 
Med jämna mellanrum uppstår tallriksbrist som leder till produktionsstopp till dess att 

tallrikar frigörs i packningen.  Bristen orsakas av att mängden pressat material blir för stor. 

Variationen i produktmixen påverkar vilka tallrikstyper som används, om kunderna beställer 

mycket av en produkt under en kort period kan det leda till tallriksbrist. Efter en längre period 

slits beläggningen på tallriken ut och en ny måste appliceras. Beläggning tar ett tag att utföra 

och under tiden som beläggningen utförs binds mycket tallrikar upp. Rutiner för när 

beläggning ska ske, vem som ska göra det, hur många tallrikar som ska beläggas, bör skapas. 

För att minimera detta problem, bör övergripande rutiner för hur tallrikshanteringen ska gå till 

instiftas. Variationen av tallrikstyper bör styras i planeringen, detta för att förhindra att alla 

ordrar ska gå på samma tallrikstyp. En tydlig kassationsrutin krävs för att hålla reda på 

tallrikarnas aktuella saldo. Det bör även fastställas ordentliga rutiner för inventering. 

Exempelvis kan det göras under produktionsstoppet under sommaren när tallrikarna är 

frigjorda från material. Transport och lagerhållning av tallrikar mellan packning och pressning 

måste också ses över. De ställage som är ämnade för tallrikar används inte på grund av en för 

komplicerad hantering av transportörer med mera. 

Utsortering av sarger och tallrikar för att få färre typer att hålla reda på, samt tydligare 

märkning av sarghöjder och tallrikar i ställagen bör göras. 

8.4 Balansering av flödet 
När styrningen fungerar från planeringen så att ordrar kommer i ett definierat flöde bör det 

balanseras och styras från sintringens kapacitet. Vilken bemanning varje process kräver blir 

också tydligt när en balansering har utförts. Mängden produkter i arbete minskar och flödet 

blir tydligare. Fördelen med att ha sintringen som styrande process är att flödet jämnas ut och 

pressningen behöver inte jobba i onödan. 
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8.5 Mönsteroptimering på tallrikar 
För att närma sig ett maximum i vikt per körning bör lägg-mönstret på tallrikarna optimeras i 

samtliga robotceller. En ny lista över programval, med ett tydligare utseende, bör tas fram för 

att underlätta för operatörerna. 

8.6 Drift och underhåll 
En del ugnar är stillastående under längre perioder, varför en rutin för hur ugnarnas underhåll 

ska skötas bör tas fram. Drift- och underhållskostnader för samtliga ugnar bör tas fram för att 

se hur mycket som går att spara på att ha ugnarna i drift alternativt om det lönar sig att ta dem 

ur drift. De äldre DMK-ugnarna visar sig eventuellt vara dyrare i drift än vad en ny GPS-ugn 

är och då lönar sig med stor sannolikhet en investering i nya GPS-ugnar. 

8.7 Utredning om 204 pulver 
Pulversort 204 går inte att sintra i DMK-ugnar på grund av att det uppkommer porositeter. 

Det gör att onödig kapacitet tas upp i GPS-ugnar.  Kvaliteten blir dessutom högre i GPS-

ugnarna varför man bör ta ut ett högre pris för 204-produkter alternativt se till att de kan köras 

i DMK-ugnar. En annan utväg är att investera i nya GPS-ugnar och sortera ut de gamla DMK-

ugnarna. En utredning om varför pulversort 204 inte går att sintra i DMK-ugnar är därför av 

stor vikt. 

8.8 Förbättring av DP-cellens bildhanteringssystem 
DP-ordrar kan inte köras på nybelagda vita tallrikar, eftersom robotens bildhanteringssystem 

inte klarar av att läsa av och plocka bitarna på grund av den ljusa bakgrunden som blir på 

tallrikarna. Information om detta bör till en början framgå på orderkort och även genom 

förmedling på avstämningsmöten. Slutligen rekommenderas att det ska tillsättas en utredning 

om varför bildhanteringssystemet inte fungerar och hur problemet ska lösas. 

8.9 Simuleringsmodell över produktionsflödet 
Exempel på fördelar med att bygga en simuleringsmodell över flödet är att kostsamma 

förändringar kan testas i den virtuella miljön innan ett beslut fattas. Flödet kan balanseras i 

modellen och om det resulterar i mätbara förändringar kan det appliceras på produktionen. 

Den modell som finns i bilaga 13 kan byggas vidare på för att inkludera hela 

produktionsflödet. Med en utbyggd modell kan framtida investeringar och kapacitetsökningar 

simuleras och användas som beslutsunderlag.  
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BILAGA 1 Fabrikslayout 

 



 

II 

 

  



 

III 

 

BILAGA 2 Pressceller 
Presscell Antal Kutshantering Tallrikshantering Automatisk 

putsning 

Elpress 2 Ja Ja Ja 

Rockplocker 8 Ja Ja Ja 

IRb 9 Nej Ja (ej kutstallrikar) Ja 

Sab 7 Nej Nej Nej 

 

  
Elpress    Rockplocker 

 

  
IRb    Sab  



 

IV 
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BILAGA 3 Ugnsprogram 

Sintringsprogram 
DMK       

Program # Sintringstemp [C] Största T-mått [mm] Sintringstid + läcktest + kylning [h] 

113 1410 16 18,2 

114 1450 16 18,5 

133 1410 32 19,9 

134 1450 32 20,1 

136 1520 32 20,5 

156 1520 41 23,0 

193 1410 32 21,4 

194 1450 32 21,6 

196 1520 32 22,0 

648 1520 32 22,1 

649 1520 32 23,6 

713 1410 16 17,4 

714 1450 16 17,6 

816 1520 omsintringsprogram   

    Medel 20,4 

GPS       

Program # Sintringstemp Största T-mått Sintringstid + läcktest + kylning [h] 

1 1450 15 18,7 

2 1450 32 21,4 

3 1500 32 18,7 

4 1500 32 22,4 

5 1410 32 21,5 

8 1500 60 27,9 

10 1410 60 28,4 

12 1520 32 27,4 

15 1410 ari   

33 1500 15 19,7 

99   test   

196 1500 32 22,4 

648 1500 32 21,4 

    Medel 22,7 
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BILAGA 4 Blankett för mätning av ställagetid och chargeringstid 
Mätning av väntetid i ställaget 

Jag gör mitt examensarbete här på Sandvik och behöver lite mer information än vad som finns 

tillgängligt i databaserna, därför behöver jag hjälp av er operatörer. Denna blankett kommer 

finnas i pressningen och ska följa med varje utskriven order. 

Det jag önskar är att pressare antecknar tid och datum samt ordernummer när ordern är 

avslutad och lämnad i ställaget för färdigpressat material. Sintrare antecknar när de hämtar 

ordern från ställaget för att fylla upp en ugn och även väntetiden från det att order byggts ihop 

till dess att det lämnas i ugnen.  Kontrollen kontaktar mig när dessa enkäter kommit fram. 

 

Pressare: 

Ordernummer______________________ 

Tid och datum för lämning av färdigpressat material_________________________________ 

 

Sintrare: 

Tid och datum för hämtning av färdigpressat material________________________________ 

Tid och datum för lämning av färdigpressat material i ugnen__________________________ 

DP-behandling 

Tid och datum för lämning av sintrat material i väntan på kontroll_______________________ 

Tid och datum för start av omplockning i robotcell__________________________________ 

Tid och datum för start av ugn__________________________________________________ 

 

/ Med vänliga hälsningar Henrik Almroth 
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BILAGA 5 Spridning på mätresultat från ställage- och chargeringsmätningen 
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BILAGA 6 Antal tallrikar per ugn 

Tallriksantal per ugn     GPS 1 GPS 2 & 4 GPS 3  DMK  DP2  DP 1 

   Antal staplar 10 16 16 8 8 6 

      Ugnshöjd 450 450 400 480 565 515 

Kvadratiska [antal spår] Höjd [mm] kg/tallrik   Tallrikar/ugn Tallrikar/ugn Tallrikar/ugn Tallrikar/ugn     

    Min Max             

11 35     120 192 176 104 - - 

14 28,5 3,2 5,9 150 240 224 128 - - 

18 23 2,4 4,4 190 304 272 160 - - 

20 22     200 320 288 168 - - 

24 20,2 1,7 3,2 220 352 304 184 - - 

                    

Kvadratisk kutstallrik 8 
[mm] 

Kutshöjd +8 
[mm] Min Max             

  13     340 544 480 288 - - 

  23     190 304 272 160 - - 

* 20 ev införande 28     160 256 224 136     

*25 ev införande 33     130 208 192 112     

  38     110 176 160 96 - - 

*35 ev införande 43     100 160 144 88     

  48     90 144 128 80 - - 

  58     70 112 96 64 - - 

                    

Rund tallrik med sarg 6 
[mm] 

Sarghöjd +6 
[mm] Min Max             

  36     120 192 176 104     

  46     90 144 128 80     

  56     80 128 112 64     

DP tallrik 102/47-hål Sarghöjd +8 mm                 

  28 1,178 3,024         160 108 

  38 1,178 3,024         112 78 

  48 1,178 3,024         88 60 

Kvadratisk med sarg Höjd [mm]                 

  31     140 224 192 120     
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BILAGA 7 Producerad kvantitet 
 

Producerat antal bitar 
ååmm Kvantitet ååmm Kvantitet ååmm Kvantitet ååmm Kvantitet ååmm Kvantitet 

    0801 2367515 0901 1361611 1001 1785163 1101 3124169 

0702 2037802 0802 2497535 0902 1292147 1002 2366866 1102 2936387 

0703 1831519 0803 2081231 0903 1239214 1003 3157252 1103 3094958 

0704 1721186 0804 2600768 0904 810287 1004 2436249 1104 2904754 

0705 2372245 0805 2296161 0905 1311152 1005 2811902 1105 3045632 

0706 2028007 0806 2292322 0906 1490576 1006 3045102 1106 2402995 

0707 1184870 0807 1612762 0907 344795 1007 1625198 1107 1094901 

0708 1930030 0808 2412944 0908 1452817 1008 2586340 1108 2532140 

0709 2357472 0809 2495438 0909 1986962 1009 2938916 1109 2843306 

0710 2768128 0810 3261183 0910 2069740 1010 2955150 1110 2468292 

0711 2447918 0811 2309160 0911 1885416 1011 3197471 1111 1053322 

0712 1413169 0812 1532200 0912 1576546 1012 2795326 1112 1083087 

TOTAL 22092346   27759219   16821263   31700935   28583943 
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BILAGA 8 Högvolymare 2011 
 

 

Levererat antal 2011       

Artikel Levererat antal Antal order Sintringstemperatur 

Total 27969192 6168   

GU5B-90A-961        961 1586219 160 1410 

GS7B-100A-961       961 1253453 137 1410 

GU6B-80A-961        961 1148302 117 1410 

GU5B-70A-961        961 991216 104 1410 

GT6S-110A-961       961 973592 112 1410 

GT7S-100A-961       961 939926 100 1410 

GT6S-90A-961        961 841738 88 1410 

GS6B-80A-961        961 737831 79 1410 

GT7S-130A-961       961 710204 77 1410 

GT7S-120A-961       961 708917 75 1410 

NP68S204            204 585663 61 1520 

GS6B-90A-961        961 508164 62 1410 

GT7S-140A-961*      961 500439 77 1410 

NP01243             243 499135 52 1450 

NP29204             204 460700 49 1520 

NP79S204            204 458544 48 1520 

GT6S-100M-961       961 428375 47 1410 

NP17770             770 390356 211 1520 

GT6S-80A-961        961 370872 42 1410 

GU6B-70A-961        961 365446 37 1410 

GT6S-70A-961        961 354548 38 1410 

NP57790             790 344603 77 1520 

GT5S-90A-961        961 334464 39 1410 

NP28243             243 316135 37 1450 

NP27SV204           204 313772 67 1520 

GS7B-120A-961       961 297787 69 1410 

GS6B-100A-961       961 277002 39 1410 

GT7S-160A-961       961 253224 93 1410 

NP104243            243 252136 26 1450 

NP35243             243 229300 24 1450 

GU5B-90A-961        961 207757 25 1410 
0037842-0607BB      
956 196812 31 1410 

NP50790             790 194714 42 1520 
0035127-0808AA      
961 185352 30 1410 

GT7S-110A-961       961 184027 23 1410 

NP12790             790 180457 19 1520 
GT7S-180A-961KP     
961 178755 70 1410 
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GT3C-220-457        457 178460 57 1410 

GT6S-120A-961       961 172434 21 1410 

NP84S204            204 168711 17 1520 

NP23648             648 159862 33 1520 

NP43790             790 157471 25 1520 

NP56648             648 152271 69 1520 
0035133-0807AA      
961 138943 17 1410 

GT7S-70A-961        961 135098 22 1410 

GS7B-130A-961       961 134079 21 1410 
0037755-0606AA      
961 132676 27 1410 

NP26FBS204          204 130048 16 1520 

GS7B-70A-961        961 124610 31 1410 
0035134-1112AA      
961 123853 14 1410 

NP86204             204 121792 15 1520 

NP79S204            204 116660 12 520 

NP105H375           375 114278 19 1410 
0037776-1011BB      
956 113885 13 1410 

GT8S-180A-961       961 108732 39 1410 

GS7B-140A-961       961 107392 38 1410 

S450138-439         439 104077 11 1410 

NP104243            243 103976 10 1450 

NP24648             648 102937 12 1520 

GS5B-90A-961        961 92947 14 1410 

NP19648             648 89646 49 1520 

S450137-439         439 87995 10 1410 

NP21648             648 83524 24 1520 

NP96204             204 83291 9 1520 

GT6S-130A-961       961 82988 12 1410 

0037839-1422FF      964 80043 24 1410 

NR47243             243 79944 12 1450 
0035572-1722TT      
411 79193 18 1410 

NP03243             243 75188 8 1450 
0035574-1009AA      
961 73304 11 1410 

GS8B-120A-739       739 71697 21 1410 

GS6B-110A-961       961 70951 12 1410 

NR57648             648 70355 7 1520 

GU5B-70A-961        961 70245 7 1410 

GU6B-80A-439        439 70236 7 1410 

NP18SB648           648 69142 7 1520 

0035949-1421SS      443 65294 12 1410 
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0036791-0908AA      
961 63134 10 1410 

GU5B-70A-439        439 60446 6 1410 

NP85243             243 59977 6 1450 

0037841-1623FF      964 58316 21 1410 

GT7S-130A-738       738 58038 23 1410 

NP08243             243 57545 11 1450 

GS6B-70A-961        961 57419 21 1410 
0036053-0809AA      
961 56757 16 1410 
0035466-1415BB      
956 56206 12 1410 

GT8S-130A-961       961 55178 7 1410 

GS7B-110A-961       961 53593 8 1410 

EM3-12-442          442 52301 13 1410 

GA3A-105-442        442 51821 24 1410 

GS6B-130A-961       961 49825 9 1410 

GT6S-160A-961       961 48611 10 1410 
0038826-0808AA      
961 47063 16 1410 
0037755-0607AA      
961 44743 15 1410 

12X22X16.6-411      411 44613 11 1410 

EP3-15-442          442 43302 11 1410 

0035573-1722SS      443 42940 14 1410 

NP20648             648 42284 34 1520 
0038137-1218AA      
961 41991 16 1410 
0035131-0909AA      
961 41827 14 1410 
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BILAGA 9 Körningar per år och kg per körning 
 

  

Antal 

körningar         

  2007 2008 2009 2010 2011 

DMK 1 105 228 103 263 202 

DMK 2 272 262 140 211 143 

DMK 3 270 278 38 167 110 

DMK 4 249 170 99 129 183 

DMK 5 97 157 130 201 110 

  

    

  

GPS 1 239 150 196 266 204 

GPS 2 192 224 105 236 204 

GPS 3 176 272 151 202 186 

GPS 4 x x 138 265 247 

  

    

841 

DP 1 354 260 159 226 147 

DP 2 190 180 1 48 103 

 

  Medel kg/körning       

  2007 2008 2009 2010 2011 

DMK 1 322 299 270 303 301 

DMK 2 323 300 277 304 284 

DMK 3 320 308 288 303 288 

DMK 4 320 305 276 244 303 

DMK 5 324 295 276 306 299 

    
   

  

GPS 1 438 465 456 522 522 

GPS 2 746 813 728 853 880 

GPS 3 696 762 722 707 778 

GPS 4 x x 700 757 921 

    
   

  

DP 1 138 132 140 168 149 

DP 2 131 169 94 142 162 

 

 

  



 

XXII 

 

  



 

XXIII 

 

BILAGA 10 Samtliga ugnars tidfördelning 

 
 

 
 

 

Tidfördelning DMK 1 

Sintringstid [h]

Chargerad väntan [h]

Ställagetid [h]

Stillestånd [h]

Tidfördelning DMK 2 

Sintringstid [h]

Chargerad väntan [h]

Ställagetid [h]

Stillestånd [h]

Tidfördelning DMK 3 

Sintringstid [h]

Chargerad väntan [h]

Ställagetid [h]

Stillestånd [h]
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Tidfördelning DMK 4 

Sintringstid [h]

Chargerad väntan [h]

Ställagetid [h]

Stillestånd [h]

Tidfördelning DMK 5 

Sintringstid [h]

Chargerad väntan [h]

Ställagetid [h]

Stillestånd [h]

Tidfördelning GPS 1 

Sintringstid [h]

Chargerad väntan [h]

Ställagetid [h]

Stillestånd [h]



 

XXV 

 

 
 

 
 

 
  

Tidfördelning GPS 2 

Sintringstid [h]

Chargerad väntan [h]

Ställagetid [h]

Stillestånd [h]

Tidfördelning GPS 3 

Sintringstid [h]

Chargerad väntan [h]

Ställagetid [h]

Stillestånd [h]

Tidfördelning GPS 4 

Sintringstid [h]

Chargerad väntan [h]

Ställagetid [h]

Stillestånd [h]
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BILAGA 11 Förändring av orderstorlekar för att passa ugnarnas 
höjd 
 

Exempel 1: 

Ordernummer: 10236 

Orderstorlek: 10152 

Produkt: NP68S204 

Tallrikstyp: Fyrkantig med fast sarg 96 bitar/tallrik 

Antal tallrikar: 105,75 st 

Denna order blir 7 staplar á 14 tallrikar plus en extra stapel med 8 tallrikar.  

Om det läggs till 6 tallrikar, det vill säga 576 bitar, blir den nya orderstorleken 10728 st 

bitar. Med denna orderstorlek fylls exempelvis GPS 2 och 4 upp perfekt av två likadana order 

på rad. Om flera ordrar var anpassade på liknande sett kan de lättare byggas ihop till 

kompakta körningar.  

Exempel 2:  

Ordernummer: 12678 

Orderstorlek: 10472 

Produkt: GT6S 130 A*A 

Tallrikstyp: Fyrkantig med 14 spår 136 bitar/tallrik 

Antal tallrikar: 77 st 

Denna order blir 5 staplar á 15 tallrikar plus en extra stapel med 3 tallrikar.  

Om det läggs till 12 tallrikar, det vill säga 1632 bitar blir den nya orderstorleken 12104 st. 

Dessa 6 staplar kan matchas med andra order på ett bättre sätt, än med tidigare halvstaplar. 

Ett annat alternativ är att minska orderstorleken till 8024 bitar för att bli 4 staplar. 
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BILAGA 12 Beslutsmodell för orderstorlekar vid DP-behandling 
 

 

Beslutsmodell för orderstorlekar vid DP-behandling 

   Orderstorlekar 

  Antal tallrikar/körning Sarghöjd [mm] 47 hål [ø 13-22 mm] 102 hål [ø 9-12 mm] 

DP 1 78 30 3666 7956 

  60 40 2820 6120 

  
 

      

DP 2 112 30 5264 11424 

  96 40 4512 9792 
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BILAGA 13 Simuleringsmodell 

 


