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Sammanfattning 

Syftet	med	arbetet	var	att	kartlägga	flödet	på	Scanias	Gjuteri	i	Södertälje	och	dess	formline.	
Allt	gjutgods	går	genom	formline	och	man	tillverkar	två	slutprodukter,	cylinderhuvuden	
och	cylinderblock.	Cylinderblocken	har	ett	krav	på	sju	timmars	kyltid	efter	gjutning.	
Arbetet	skulle	ge	svar	på	när	produktionen	störs	på	grund	av	för	kort	kyltid	då	störningar	
av	denna	typ	orsakar	stopp	i	hela	tillverkningen.	Med	kunskap	om	när	störningar	uppstår	
kan	man	ge	svar	på	hur	man	ska	planera	produktionen	så	att	störningar	inte	uppstår.	
Misstankar	fanns	också	om	att	det	system	som	analyserar	produkten	och	dess	kyltid	ger	
utslag	om	att	de	sju	timmar	inte	är	uppfyllda	trots	att	de	i	verkligheten	är	det.	Vilket	skulle	
kunna	rubriceras	som	falsklarm.	
	
Genom	kartläggning	av	produktionen	och	analys	av	det	kylmagasin	med	tillhörande	
containermagasin	som	kunde	man	slå	fast	att	om	man	gjuter	fler	produkter	än	166	under	
sju	timmar	kan	störningar	uppstå.	Detta	hade	uppstått	tre	gånger	av	de	22	störningar	som	
identifierats	under	2015.	Resterande	stopp	kan	beskrivas	som	falsklarm.	Detta	kunde	
undersökas	genom	att	gå	igenom	loggar	för	vad	som	har	gjutits	under	de	dagar	som	
störningar	rapporterats.	Genom	denna	logg	kunde	man	se	vilken	typ	av	produkt	som	gjutits	
under	dagen,	vilket	antal	man	gjutit	och	vid	vilken	tidpunkt.	Tiden	mellan	gjutningen	fram	
till	att	störningen	rapporterats	ger	en	verklig	bild	av	hur	lång	kyltid	produkten	hade.	
Antalet	falsklarm	visade	att	uppdragsgivarens	misstankar	om	felaktigheter	vid	analysen	
stämmer.	I	vilken	kombination	man	tillverkade	produkter	visade	sig	inte	ha	orsakat	
störningar.	Det	som	visade	sig	påverka	produkternas	kyltid	vid	stopp	var	tiden	tar	att	
smälta	och	tömma	de	ugnar	som	håller	det	smälta	järnet.	Dess	uttalade	smälttid	var	ibland	
högre	än	den	verkliga	tiden	och	man	kan	då	tillverka	fler	produkter	på	kortare	tid.	Vilket	
gjort	att	man	tillverkat	mer	än166	produkter	under	7	timmar.	Vilket	i	sin	tur	lett	till	för	
kort	kyltid.	
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Abstract 
The main purpose with the thesis was to map the product flow at Scanias Foundry and the 
formline. Every casted product passes through the formline. Two types of products are casted at 
the foundry, engine blocks and cylinder heads. The engine blocks must be left to cool for at least 
seven hours after being casted. The report would give answer for when the manufacturing chain 
is put to halt because of too short cooling time. With knowledge about when interferences occur, 
a plan can be made for how to minimize the risk of running into problems caused by to short 
cooling time. The commissioner had reasons to believe that the function responsible for 
analyzing the cooling time for the engine blocks was faulty and halted the production despite 
having a real cooling time over seven hours. This could be called a false alarm. 
 
After constructing a process flow diagram and analyzing the cooling magazine and the 
associating container magazine one could establish that interference would occur when there are 
produced more than 166 products within or under the seven hour limit. This had happened three 
times during 2015 of the reported 22 halts caused by to short cooling time. The rest of the 
reported halts were all addressed as false alarms. This could be established through analyzing the 
time between the product had been casted and when the halt was reported. All casted products 
are posted in a logbook showing type of product, number of casts and time of cast. By comparing 
the actual time of cast and the time of the interference. A real cooling time could be established. 
The number of false alarms showed that the commissioners inkling was true, and showed that 
something was faulty during the examination stage of the cooling time. If a specific combination 
of produced products was causing issues was investigated. But the combinations were not the 
cause of halted production during the reported days of 2015. The main reason was the time it 
took to melt the iron in the oven and the time it took to empty it. This had the most impact on the 
products cooling time. The real world melting time was shorter than the theoretic time. Which 
leads to a higher number of casted products within shorter amount of time, and also a shorter 
cooling time for the engine blocks. 
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Process flow diagram, cooling time, product flow, root cause 
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1 Introduktion 

Nedan följer en kort beskrivning av uppdragsgivaren och arbetet. 

1.1 Scania CV AB 

Scania utvecklar, producerar och säljer tunga lastbilar samt motorer till olika ändamål. 
Huvudkontoret är beläget i Södertälje där största delen av produktionen också finns. Utöver de 
fysiska produkter man tillhandahåller levererar Scania servicetjänster till sina egna produkter. De 
kompletta bussar och lastbilar man säljer kan specialanpassas till varje kunds behov tack vare det 
modulära system man erbjuder (Årsredovisning, 2013). 

Det är ett globalt företag med över 45000 anställda i dagsläget och produktionen är utspridd över tre 
världsdelar och i sex olika länder. Scania erbjuder sina produkter och tjänster i nästan hela världen. 
Man täcker cirka 95 procent av den globala marknaden (SPS, 2014). 

1.2 Kort om gjuteriet 

På gjuteriet tillverkar man serier av två slutprodukter, cylinderhuvuden och cylinderblock. I 
fortsättningen kommer dessa benämnas CH respektive CB. Man ägnar sig uteslutande åt 
sandformsgjutning. Dessa formar tillverkar man själv med hjälp av kärnmakeriet och formline. I 
formline tillverkar man sandformarna som motsvarar produktens yttre detaljer i vad som kallas en 
flaska. Samtidigt monterar de sandkärnorna som kärnmakeriet levererar, vars produkter motsvarar 
håligheterna i slutprodukterna. Detta är två avdelningar inom gjuteriet, men inte de enda. Det är 
dock dessa som huvudsakligen kommer nämnas i rapporten. 

Runt om anläggningen finns takttavlor utplacerade som visar aktuell information om produktionen 
eller om det är stopp och av vilken orsak.  

 

Figur 1. Exempel på cyldinderblock. 

1.3 Problemdefinition 

Ett stopp i formline påverkar hela produktionen eftersom man pressar formarna, monterar kärnorna 
och gjuter produkterna allt på ett löpande band. De flaskor som sandformarna pressas i färdas längs 
med rullbandet och bearbetas på vägen innan det når gjutbanan. Blir det stopp i produktionen så 
lämnar inte flaskorna sin nuvarande position tills problemet är löst och produktionen fortsätter som 
vanligt. 
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Ett problem som uppstått är relaterat till cylinderblocken och det krav på kyltid som dessa har. I 
formlinans slutskede finns det ett magasin som förvarar flaskorna med sandform och gjutgods innan 
godset slås ut i en container. Cylinderblocken måste kylas i minst sju timmar innan de matas ut till 
urslagningen. Det har hänt att styrsystemet har larmat för att ett eller flera cylinderblock har passerat 
magasinen för snabbt vilket han leda till att produkterna inte svalnar som de ska och defekta 
produkter uppstår. Cylinderhuvudena har inte samma krav som blocken på kyltid. 

1.4 Målformulering 

Målet med arbetet är att ta reda på när produktionens störs på grund av för kort kyltid på 
cylinderblock. Samt att ta reda på om det går att planera produktionen på ett sådant sätt att 
störningar undviks. 

1.5 Avgränsningar 

- Undersökningar och rapporten kommer inte behandla styrsystemens mjukvara i detalj.  

- Arbetets omfattning skall motsvara 15 högskolepoäng och tio veckor.  

- Effekterna vid förkortad kyltid gällande metallens egenskaper behandlas ej. 

- Mätningar och observationer sker endast på Scania Södertälje och Gjuteriets formline.  

- En fullständig lösning till varför man får stopp i produktionen och hur det skall motverkas 
är inte ett krav.  

- Utredningen skall bara ta hänsyn till de produkter som tillverkas i dagsläget.  

- Arbetet skall inte innefatta en analys av eller ta hänsyn till andra stopp i produktionen som 
inte orsakats av kyltiden.  

- Endast befintliga processer och maskiner används i analysen, investeringar i nya maskiner 
eller omorganisering av befintliga kommer inte tas upp i arbetet.  

- Projektet har ingen ekonomisk budget och därför kan inga utlägg eller inköp göras. 

1.6 Lösningsmetoder 

- Faktainsamling genom: 

o Strukturerade observationer och mätningar i formline. 

o Samla in data från befintligt arbete och planeringen av produktionen 

o Intervjuer med personal på Scania 

- Processkartläggning 

- Litteraturstudier 

- Databearbetning och analys 
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2 Teori 

Arbetet hämtar mycket teorier från Lean-production och Scanias egna produktionssystem. 

2.1 SPS 

Scanias produktionssystem är ett instrument eller verktyg som används för att öka kvaliteten och 
produktiviteten. Små förbättringar som sker konstant är nyckeln till framgångarna som man haft. 
Det innebär också att de investeringar man gör inte måste vara enorma ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Att SPS är utvecklat med inspiration och hjälp av Toyotas motsvarighet TPS (Jeffrey 
Liker, 2004) och Lean (Lean history, 2016) går att identifiera. 

Många förbättringar kommer från de som arbetar med processerna dagligen och de anställda 
uppmuntras att komma med förbättringar och hitta avvikelser i produktionen. Finns det inte 
kommunikation mellan operatörerna och de som arbetar med att förbättra processerna riskerar man 
att förbättra saker som kanske inte är av högsta prioritet. I och med att alla deltar i 
förbättringsarbetet riskerar man heller inte att missa viktiga aspekter som till exempel ergonomi. Att 
man själv får vara med att förbättra sin arbetsplats är också något som leder till ökat engagemang på 
arbetet. Detta har också en positiv effekt på produktionen då fler vill göra sitt bästa när man är på 
arbetet, och detta leder till högre kvalitet då man gör rätt för sig. Och inte presterar det minsta 
möjliga som krävs. Stoppen som uppstår kräver också resurser i form av personal som måste lösa de 
problem som uppstår istället för att man hade kunnat lägga den tiden på att förbättra processen eller 
produkten. Operatörerna lider också av stoppen då det är frustrerande att inte kunna utföra sina 
arbetsuppgifter på ett bra sätt. Det kan sänka arbetsmoralen och viljan att prestera bra på jobbet. 
Vilket är raka motsatsen till vad man vill åstadkomma med SPS. 

Dessa aktiviteter är något som leder till de ständiga förbättringar man försöker uppnå. Man arbetar 
efter ett standardiserat arbetssätt som gör det enkelt att jämföra förbättringar så att man kan nå ett 
nytt standardläge (Ferruform, 2016).  

Hela produktionssystemet bygger på tre grundstenar (SPS, 2014). 

- Kunden först 

- Respekt för individen 

- Eliminering av slöseri 
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Figur 2. SPS-huset. 

Detta arbete är ett exempel på hur man arbetar med den tredje punkten. Väntetid är ett slöseri som 
man inte vill ha i produktionen. Det minskar effektiviteten då man vill utnyttja den maskintid man 
har tillgängligt. Slöseri kommer inte bara i form av tid som man inte producerar. Överproduktion är 
också något som klassas som slöseri (LMT, 2016). Bara för att man kan producera snabbare eller 
mer produkter så är det nödvändigtvis inte bättre för avdelningen eller företaget då man bör 
producera efter behov. Slöserierna är många, men dessa nämns för att de är mest relaterade till 
problemställningen. 

Slöserier medför också att man inte utnyttjar de resurser som förbrukas effektivt. Att minska 
slöserierna skulle indirekt leda till att man minskar energiåtgången vid till exempel ugnarna vilket är 
positivt ur miljösynpunkt. Detta kan också sägas om de kemikalier som man förbrukar större mängd 
av vid omarbete. Samtliga stopp i produktionen leder till outnyttjad maskinkapacitet och 
personaltimmar där operatörer och maskiner inte gör värdeskapande aktiviteter (Lean, 2016). De 
produkter som inte produceras enligt planeringen måste jobbas ikapp en annan dag.  

Hela produktionen kan ses som ett dragande system. Då inget tillverkas om det inte finns ett behov 
av det. Produkterna som tillverkas är alla ämnade åt en slutprodukt snarare än att de läggs på ett 
lager i väntan på att ett behov ska uppstå. För att tydliggöra detta så kan man jämföra det med att 
man inte tillverkar något innan en kund har lagt en beställning av en produkt. 
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3 Metoder 

Kapitlet beskrivet de metoder som använts för att samla in data och bearbeta denna. 

3.1 Processkartläggning 

En processkartläggning kan vara ett visuellt hjälpmedel som kan illustrera onödiga moment i 
tillverkningen som inte är värdeskapande. Processkartläggning används oftast för att minimera 
slöserier i produktionen. För detta arbete är det nödvändigt att kartlägga samtliga aktiviteter för att 
få förståelse för vad som händer i kedjan om man ändrar någon del i processen (VSM, 2016). 

Kartläggningen utfördes med hjälp av observationer på egen hand i formline och jämfördes senare 
med en funktionslayout som innehöll samtliga moment. Gjuteriarbetare samt produktionstekniker 
bistod med hjälp i form av en rundvandring. Dessa personer har ingående kunskap om samtliga 
delar i produktionen och beskrev varje moment i formline. Vidare intervjuades processingenjörer för 
respektive område i produktionen för en djupare förståelse av varje moment.  

3.2 Observationer 

Strukturerade observationer innebär en direkt observation av beteenden och funktioner. Man 
registrerar olika individers beteenden (SVM, 2008). Dessa observationer sker direkt på plats och inte 
via undersökningar eller dylikt. Risken att observatören påverkar beteendet och därigenom resultatet 
är liten då observationer kan ske utan att avbryta den dagliga verksamheten. Samt kräver inte att 
respondenten svarar på frågor om beteendet. Detta är något som i sin tur skulle kunna leda till att 
respondenten inte svarar helt sanningsenligt, vilket påverkar datainsamlingen negativt. 

Observationerna sker genom uttänkta scheman. Där det finns tydliga mål vad man skall observera 
och i vilken miljö.  

3.3 Intervjuer 

Ostrukturerade intervjuer genomförs för att samla in data för hur verksamheten fungerar och hur 
processer och arbetssätt ser ut. Denna typ av intervju kräver ett känt frågeområde där respondenten 
har möjlighet att formulera egna svar, genom detta kan intervjun styras vidare med följdfrågor. Detta 
kan generera en mer detaljerad intervju men kräver mer tid och engagemang från bägge parter 
(SVM, 2008). Det gäller också att den som genomför intervjun har ett visst kunskapsläge inom 
området för att kunna ställa relevanta frågor som leder intervjun framåt.  

Frågorna som ställdes var av typen öppna vilket innebär att respondenten svarar utifrån egna ord 
och inte genom fixa svarsalternativ. Det ger utrymme för svar som man inte kan förutsäga med 
slutna frågor. En nackdel är att svaren inte alltid går att jämföra och att det kan vara svårare att 
bearbeta insamlad data. 

3.4 Databearbetning och analys 

Dokument som samlats in och bearbetats är officiella dokument som producerats inom företagets 
ramar. De flesta är inte officiella utan publiceras endast på Scanias intranät och lokala servrar. Dessa 
dokument skapas helt för företagets eget syfte och används till exempel som underlag i det dagliga 
förbättringsarbetet och målstyrning. Det som eftersöktes i dokumenten var orsaker till störningar, 
samband mellan verklig produktion under de tillfällen som störningar av typen för kort kyltid 
registrerats och tiden som förflutit mellan gjutning av produkt och tiden för registrering av 
störningen.  
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I temp och gjutloggen kan verklig kyltid räknas ut genom räkna ut vilken typ av produkt som 
befinner sig vid den plats där analysen och kyltiden sker. I loggen står noterat klockslag för varje 
mätning av temperatur och sammansättning av materialet som tas från smältugnarna via en skänk till 
gjutbanan. Det noteras hur många flaskor som gjuts från den uppmätta skänken och hur många som 
kasseras. Genom att räkna baklänges från det klockslag som störningen registrerats går det att 
identifiera inom vilken tid man har gjutit produkten som ligger för analys. Detta tack vare att antalet 
positioner i kyl och containermagasin är kända. Den produkt som är gjuten mellan 165 och 170 
flaskor tillbaka från klockslaget för stopp är den produkt som enligt datorn har för kort kyltid. 

Detta sammanställdes sedan för att lättare kunna se problemets rotorsak. Och för att kunna jämföra 
verklig kyltid med den rapporterade. 

4 Nuläge 

Insamlad fakta som visar hur man arbetar på gjuteriet och vilka processer som finns i formline.  

4.1 Bakgrund 

Produkterna rör sig i en bestämd takt i formline. Den är bestämd utefter den process som tar längst 
tid. Hela linan är taktad efter denna så att det inte över- eller underproduceras i vissa delar av 
produktionen. Ett taktat flöde överensstämmer med Scanias produktionsfilosofi. Delprocesserna är 
statiska och arbetarna står vid sina stationer och flaskorna kommer till dem. Flaskorna är uppdelade i 
halvor längs med monteringen och det är inte förrän detta är färdig som man slår ihop de två 
delarna till en, så att det utgör en komplett flaska. Detta sker i ett moment precis innan flaskan når 
gjutbanan. Antalet flaskor i systemet uppgår till 98st. Efter dessa använts till formarna och gjutning 
skickas de tillbaka på en returbana för att återanvändas. Av de 98 flaskor är det hela tiden 61st som 
är placerade i kylmagasinet. Sanden är också något man återanvänder, men bara ett begränsat antal 
gånger. Formarna och kärnorna har olika egenskaper och därför delar de inte sandtyper. Hur sanden 
bereds och dess omlopp kommer inte behandlas i rapporten. Men värt att nämna är att på grund av 
sandens egenskaper finns det ingen möjlighet att ha en buffert av formar. Efter en viss tid blir 
sanden för torr och därför obrukbar. 

Gjutbanan består av sju flaskor som ligger uppradade redo för gjutning. Av dessa sju använder man 
bara fem eller sex åt gången beroende på produkt. Det smälta järnet fraktas från ugnarna och hälls 
med hjälp av en skänk. En operatör styr skänken och tar prover för att kvalitetssäkra 
sammansättningen i just den skänken. Provtagningen tar olika lång tid beroende på vilken typ av järn 
som ska användas till gjutning. Man använder huvudsakligen två ugnar och dessa har en uttalad 
smälttid på 70 minuter. En ugn räcker till fem skänkar vid gjutning av CB och sex skänkar vid CH. 
Det blir totalt 25 flaskor CB per ugn, och 30 flaskor CH. Lite avsides från gjutbanan finns en tredje 
ugn som man ibland stödkör med som benämns LFR. Den används också för att hälla i överblivet 
material i skänkar som inte behövdes till gjutning. Denna används inte lika frekvent som de två 
huvudugnarna på grund av att det inte finns behov av en tredje ugn med full beläggning. Vid 
användning av LFR måste en skänk transporteras med hjälp av en truck och fyllas eller tömmas på 
järn. För att sedan fraktas tillbaka till gjutbanan. Detta är något som tar tid vilket gör användningen 
av den ugnen mindre effektiv. 

Hela systemet kan ses som dragande då det inte tillverkas detaljer innan den nästkommande 
avdelningen lägger en ”beställning” av produkter. Det är 187 steg från formmaskinen tills 
produkterna kommer ut vid urslagningen. 
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Det är två system som styr och övervakar formline. De styr två olika delar av linan men kan 
kommunicera med varandra. Systemet som heter BMD kontrollerar processen fram till vinkelväxeln 
där Tellus tar vid.  

Start

Formpressning

Id-märkning 
CB

Borrning 
gjutkopp

Avsyning av 
form

Icke
 godkänt

Markera för 
kassering

Gödkänt

Blackning

Härdning 
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Bokför kassering

Kärnsättning

Hopläggning

GjutningKylmagasin

Containermagasin

Urslagning

Analys kyltid/
produkttyp

CB

CH

Kyltid sätts

Urtryckning

Urslagning

Stopp

Stopp

Temp- och Gjutlogg

 

Figur 3. Processkarta. 
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4.2 Vad styr produktionen 

Gjuteriet får sina arbetsorder från en separat avdelning. På produktionsplaneringen utformas ett 
körschema för formline, smältverk och urslagning. Beläggningen styrs utifrån behov, tillgänglig tid 
och hur mycket gjuteriet kan producera. En planering kan se ut som följande figur (figur 3). De 
färgade blocken motsvarar ugnar och olika produkter. Planeringarna skickas ut veckovis och tar 
hänsyn till de andra avdelningarna på gjuteriet och deras kapacitet. Scanias Gjuteri i Södertälje står 
för huvuddelen av kapaciteten, och man lägger över viss produktion på ett gjuteri i utlandet när 
Södertälje går på full kapacitet. Maxtiden per dag är enligt produktionsplaneringen 958 minuter och 
beläggningen är beräknad på detta. 

Det finns inget uttalat om att man skall ta hänsyn till CB kyltid vid planeringen. Men önskemål finns 
om att producera CB som CH om vartannat, så långt det går. Återigen baserat på kundbehov. 

 

Figur 4. Exempel på produktionsplanering 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

06:00 2 019 405 XPI JC 2 019 405 XPI JC 2 007 148 PDE 180 ####### XPI JC

Antal Flaskor: 36 Antal Flaskor: 36 Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30

Tidsåtgång: 85 Tidsåtgång: 85 Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

07:10

UH-stopp 2 225 325 G1 CGI 2 225 325 G3 CGI 2225486 G3D13 kyl 2225486 G3D13 kyl

Kl.  06-10 Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25

Tidsåtgång: 90 Tidsåtgång: 90 Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

08:20

2 225 325 G1 CGI 2 225 325 G3 CGI 2225486 G3D13 kyl 2225486 G3D13 kyl

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25

Tidsåtgång: 90 Tidsåtgång: 90 Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

09.30

2 019 405 XPI JC 2 225 325 G1 CGI 2 225 325 G3 CGI 2 007 148 PDE 180 ####### XPI JC

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30

Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 90 Tidsåtgång: 90 Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

10:40 Riggtid: 10

2225486 G3 D13 kyl 2 225 325 G1 CGI 2 225 325 G3 CGI 2225486 G3D13 kyl 2225486 G3D13 kyl

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25

Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 90 Tidsåtgång: 90 Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

11:50 Riggtid: 30 Riggtid: 30

2225486 G3 D13 kyl 2 019 405 XPI JC 2 019 405 XPI JC 2225486 G3D13 kyl 2225486 G3D13 kyl

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25

Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

13:00 Riggtid: 10

2 019 405 XPI JC 2 225 486 D13 kyl 2225486 G3D13 kyl 2 007 148 PDE 180 ####### XPI JC

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30

Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

14:10

2225486 G3 D13 kyl 2 225 486 D13 kyl 2225486 G3D13 kyl 2225486 G3D13 kyl

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25

Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

15:20

2225486 G3 D13 kyl 2 019 405 XPI JC 2 019 405 XPI JC 2 007 148 PDE 180

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30

Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

16:30 Riggtid: 30

2225486 G3 D13 kyl 2225486 G3D13 kyl

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25

Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

17:40 Riggtid: 30

2 019 405 XPI JC 2 019 405 XPI JC

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30

Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

18:50

Riggtid: 0 Riggtid: 0 Riggtid: 0 Riggtid: 0 Riggtid: 0

Antal Block: 125 Antal Block: 150 Antal Block: 150 Antal Block: 150 Antal Block: 100

Antal CH: 90 Antal CH: 96 Antal CH: 96 Antal CH: 150 Antal CH: 90

Totalt antal: 215 Totalt antal: 246 Totalt antal: 246 Totalt antal: 300 Totalt antal: 190

Totalt antal ugnar: 8 Totalt antal ugnar: 9,2 Totalt antal ugnar: 9,2 Totalt antal ugnar: 11 Totalt antal ugnar: 7

Tid: 600 Tid: 785 Tid: 755 Tid: 770 Tid: 500

Maxtid: 718 Maxtid: 958 Maxtid: 958 Maxtid: 958 Maxtid: 638

PROV XPI 188
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5 Genomförande 

Insamlad fakta och teori appliceras på hur man bör arbeta enligt SPS och jämförs med hur det skett i 
verkligheten. 

5.1 När uppstår för kort kyltid i teorin 

En del i arbetet går ut på att kartlägga flödet med hänsyn till när det uppstår stopp i produktionen på 
grund av kyltid. Detta genomförs genom att ta reda på när detta sker i teorin och jämföra resultatet 
med när stopp har skett i verkligheten av samma orsak. 

Hela formline är taktat så att ett delmoment tar 1,97 minuter. Det innebär att flaskan skall flytta sig 
ett steg i linan per takt. Det gör att varje station har samma tid på sig att utföra sin arbetsuppgift. 
Denna takttid är satt efter den långsammaste delprocessen. Den lägsta takten observerades i 
formline vid analysen av kyltidsproblemen. 

För att förstå hur kylprocessen fungerar kartlades hela kyl- och containermagasinet. Ett möte hölls 
med en elektriker från underhållsavdelningen som hade kunskaper om hur styrsystemet spårar de 
olika produkterna efter att man gjutit dessa. Detta möte ledde fram till kunskap om hur kyltiden sätts 
och vart man slår igång räkneverket för blockens kyltid. På gjutbanan ligger ett antal flaskor 
uppradade, redo för att man ska hälla ner det smälta järnet i formen. När den sista flaskan på 
gjutbanan lämnar sin plats och flyttas ett steg går den in i det som tillhör avkylningen. Det är också 
på denna plats som kyltiden börjar räkna. Flaskorna matas in i kylmagasinet från det att operatörerna 
upphäver stopp för gjutning.  

 
Figur 5. Illustration av gjutbanan och dess platser. Varje gul cell motsvarar en flaska. 

Dessa magasin har sammanlagt 166 platser och flaskorna och containrarna rör sig i magasinen efter 
samma takt som man matar ut flaskor från gjutbanan. Problem uppstår alltså när man gjuter 
produkter i en takt som leder till att block färdas genom magasinet i en takt, som multiplicerat med 
antalet platser understiger sju timmar. Det kan beskrivas med följande formel. 

420 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟

166 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟
= 2,53 𝑚𝑖𝑛 

Formel 1 Lägsta tillåtna takttid för att undvika kyltidsstopp. 

5.1.1 Ugnarnas takt 

Det som nämns som flaskhals i formline under de intervjuer som gjorts är ugnarna. Dessa har en 
uttalad smälttid på 70 minuter, och det är den tiden som sätter stopp för att man skall få ner 
takttiden i hela kedjan. Det blir då ugnarna som styr vilken takt man kan producera i. Enligt SPS så 
siktar man på att ha ett balanserat och utjämnat flöde. Skulle man applicera detta på ugnarnas 
teoretiska smälttid så skulle takttiden bli enligt följande formel. 

70 𝑚𝑖𝑛

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑙𝑎𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑔𝑛
= 𝑡𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 

Formel 2 Takttid balanserat flöde enligt ugn 

Antalet flaskor per ugn beror på vilken sorts produkt som tillverkas för stunden. Tiden det tar att 
tömma en ugn på smält järn inklusive provtagning och så vidare är mindre än den uttalade 

Kyltid start
6 5 4 3 2 1 0

Vinkelväxel

Gjutbana



 

10 

 

smälttiden. Det leder till att man borde få väntetid om man gjuter i samma takt som formline kan 
leverera flaskor. Där man får vänta på att nästa ugn ska bli redo och har smält allt material. I teorin 
blir det då ugnarna som styr vilken takt som kylprocessen körs i. 

Använder man formel 2 för antalet flaskor CB per ugn får man en takt som överstiger lägsta tillåtna 
takttid. Gör man samma sak för CH så får man ut en takttid som är under lägsta tillåtna takttid. 
Utifrån detta kan man bestämma att om man bara tillverkar CB en hel dag borde man inte få 
problem, precis som om man bara skulle köra CH eftersom de inte har behov av kyltid på samma 
sätt som CB. 

5.1.2 Problematiska kombinationer 

I och med att man får olika takttider beroende på vilken produkttyp som gjuts kan man identifiera 
att en kombination av dessa eventuellt kan leda till för kort kyltid. Man kan räkna ut en medeltakt 
utslaget på det antalet produkter som befinner sig i kylprocessen. Denna tar hänsyn till ugnarnas takt 
snarare än takten som formline arbetar efter och hur många platser som finns i kyl och 
containermagasin. 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐶𝐵 × 𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑𝐶𝐵 + 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐶𝐻 ×  𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑𝐶𝐻 = 𝐾𝑦𝑙𝑡𝑖𝑑 

Formel 3 

med bivillkor: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐶𝐵 + 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐶𝐻 ≤ 166 

𝐾𝑦𝑙𝑡𝑖𝑑 ≥ 420 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 

Om man återigen producerar efter den teoretiskt balanserade takten som beräknats utifrån ugnarnas 
smälttid så resulterar det i dessa kyltider om man tillverkar endast CB eller CH. 

𝑃𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑖 𝑘𝑦𝑙 𝑜𝑐ℎ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛 ×  𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑𝐶𝐵  > 420 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 

𝑃𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑖 𝑘𝑦𝑙 𝑜𝑐ℎ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛 ×  𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑𝐶𝐻 <  420 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 

Med dessa observationer kan man se att man utan problem kan tillverka CB och fylla kylsystemet 
med dessa, utan att takten leder till kyltidsproblem. Det är när man har tillverkat CB och sedan 
producerar en längre serie CH som medeltakten efter gjutbanan gör att kyltidsproblem uppstår enligt 
formel 3. I kapitel 3.3 kan man se att en takt under 2,53 minuter kommer leda till problem. 

Kombinationer Ugnar 
Medeltakt   CB    CH 

2,3333 0 6 
2,4111 1 5 
2,4889 2 4 
2,5667 3 3 
2,6444 4 2 
2,7222 5 1 
2,8000 6 0 

Tabell 1 Tabell över godkända samt icke godkända kombinationer. 
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5.2 När har lägsta kyltid inte uppnåtts 

På grund av arbetets tidsbegränsning fanns det ingen möjlighet att bearbeta data från när stopp för 
kyltid har uppstått sedan problemen startade. Det hade heller inte varit jämförbart då man tillverkat 
olika produkter genom åren och olika iterationer av dessa. Går man längre bak i tiden finns det 
också en risk att man tar med statistik från innan man utfört en del förbättringsarbeten, vilket leder 
till att data återigen inte är jämförbar. Därför valdes 2015 ut som stickprov eftersom man under 
detta år tillverkat samma produkter och i ungefär samma mängd. 

Följande interna källor har använts vid kartläggning av kyltidsstopp under 2015: 

- Manöverrumsloggen 
Denna används av personalen i manöverrummet och här i bokförs samtliga stopp och andra 
avvikelser i produktionen. Det som går att utläsa är orsak till stopp, tid för stopp och total 
stopptid. Avvikelserna i denna logg rapporteras in i PUS. 

- PUS 
Ett produktionsuppföljningssystem där det bland annat går att skriva ut avvikelser i 
överskådliga tabeller. 

- Temp och Gjutloggen 
I denna logg kan man utläsa vilka produkter man har gjutit och när. Samt ifall det uppstod 
några avvikelser vid gjutningen. 

- Takttavla 2016/2015 
Ett dokument som används som takttavla i produktionen och vid urslagningen. Denna visar 
normalt sett hur kyl- och containermagasin ser ut momentant och visar en prognos på vilken 
kyltid som CB kommer få om produktionen rullar på fram till att den når den sista platsen i 
containermagasinet. Takttavlan läser in data från styrsystemen, dessa visar tider för 
tillverkning av varje form i respektive flaska. Dokumentet kan också användas för att läsa in 
hur produktionen sett ut under önskat tidsintervall. 

- Produktionsplanering 2015 
Som visat under kapitel 3.2 styrs produktionen externt. Dessa dokument arkiveras, tack vare 
detta kan man jämföra den faktiska produktionen med planeringen. 

Avvikelserna jämfördes mellan loggarna och sammanställdes. Tabellen nedan är en sammanställning 
av stoppen 2015. 

Antal stopp 2015: 22 
Total stopptid 2015: 13,5h 
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Datum Från Till Stopptid 
2015-02-23 21:15 21:56 00:41 
2015-04-21 13:44 14:13 00:29 
2015-06-03 12:20 12:26 00:06 
2015-06-10 21:05 21:50 00:45 
2015-06-11 16:11 17:45 01:34 
2015-08-26 21:40 22:00 00:20 
2015-09-08 19:14 19:46 00:32 
2015-09-21 22:06 22:45 00:39 
2015-09-22 17:33 18:00 00:27 
2015-09-24 19:02 19:32 00:30 
2015-09-25 12:53 13:43 00:50 
2015-10-01 15:09 15:41 00:32 
2015-10-02 15:41 16:24 00:43 
2015-10-05 18:00 18:30 00:30 
2015-10-09 20:47 21:16 00:29 
2015-10-15 16:22 17:09 00:47 
2015-10-19 14:47 15:24 00:37 
2015-11-10 15:25 16:05 00:40 
2015-11-17 14:08 15:02 00:54 
2015-12-08 14:38 15:14 00:36 
2015-12-08 17:35 17:59 00:24 
2015-12-08 22:15 22:40 00:25 

  Total stopptid 13:30 
Tabell 2 Datum och tid för stopp på grund av kyltid. 

5.2.1 Kategorisering 

Efter intervjuer med tidigare nämnda elektriker så fanns det behov av att kategorisera 
kyltidsstoppen. Personen hade under sin tid inte sett några larm om kyltid som varit befogade. Med 
andra ord så hade styrsystemet larmat om ett block som garanterat varit inne för avkylning mer än 
sju timmar. Detta vet man tack vare ett PLC-system som övervakar varje position i magasinen. I 
denna dator får varje flaska en identitet och kyltidstimer när den lämnar gjutbanan. Man har kunnat 
se i datorn på flaskan innan den som larmat att den visat en godkänd kyltid. Vilket uppenbart leder 
till att flaskan efter, flaskan som larmar, har en längre kyltid. Detta är då något som kategoriseras 
som ett falsklarm. Denna dator visar endast en överblicksbild och har ingen inbyggd 
loggningsfunktion. Det leder till att man inte kan gå tillbaka och se hur magasinen sett ut vid en 
specifik tidpunkt. 

Personal från underhållsavdelningen har noterat att det finns fall där styrsystemet ”tappar” flaskans 
identitet och kyltid. Detta kan ske mellan två platser och leder till att kyltiden nollställs och börjar 
räkna på nytt. Lösningen till detta har varit att man manuellt gått in och ändrat kyltiden i datorn då 
det larmat och man har matat in en godkänd kyltid och fortsatt produktionen. Problemet ligger i 
dessa fall i mjuk- eller hårdvara i styrsystem eller PLC. Varför denna person bara sett dessa fall av 
kyltidsstopp förklarade sig genom att underhållsavdelningen bara kontaktas då dessa fall uppstår. 
Med andra ord kontaktas de inte ifall produktionen står still på grund av faktisk kyltid. 
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Faktiska stopp på grund av kyltid är något som kan uppstå när det enligt operatörerna vid gjutbanan 
”går för bra”. Alltså när hela line rullar på felfritt under en längre tid och man kan tillverka produkter 
i en takt som är lägre än den tillåtna för kylprocessen. Man måste i dessa fall välja om man skall 
vänta på att CB ska stå kvar i sin position resterande tid för kylning eller om man ska gå in manuellt 
och plocka ut blocket ur processen. Den tidigare anledningen som nämns när kyltid uppstår i teorin 
där man tillverkar en viss kombination faller under denna kategori. Men snarare än att det taktas för 
fort så uppstår det kyltid när man gjutit CB som följs av en för lång serie CH. Detta leder till att CH 
”trycker ut” blocken för snabbt. Denna risk finns oavsett om man gjuter endast CH efter CB eller 
om kombinationen CB/CH leder till samma sak. Tre kategorier observerades: Överproduktion, 
Kombinationer CB/CH och Felaktiga stopp.  
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5.2.2 Verklig kyltid enligt takttavla 

För att bestämma vilka kategorier som de olika stoppen hamnar under återskapades de tillfällen då 
stoppen skett. Tillsammans med Gruppchefen för produktion på formline tog man hjälp av 
dokumentet kallat Takttavla. Dokumentet modifierades så att användaren kunde mata in stopptiden 
och få ut en överblicksbild på hela formline vid det ögonblicket.  

 
Figur 6. Exempel på överblicksbild. Blå ruta CH. Brun CB. 

 

Figur 7. närbild överblick. Inringat kyltid. 

Ganska snart blev det uppenbart att denna metod att undersöka den faktiska kyltiden inte var helt 
tillförlitlig. Det första problemet upptäcktes vid diskussion med tidigare nämnd Gruppchef. Data 
som hämtas till detta dokument hänvisar till de formar som tillverkas och vilken tid de pressas i 
början av formline, och inte vilken tid man gjöt produkten. Den räknar förvisso ut hur produktionen 
sett ut med övriga stopp och raster inräknat. Men vid första genomgång så verkade det inte 
tillförlitligt. Vid återskapande av stoppen fick vi vid vissa tillfällen CH där kyltiden utvärderas av 
datorn. Enligt dokumentet har datorn då larmat trots att dessa inte har krav på kyltid här. Detta 



 

15 

 

skedde två utav 22 gånger och skulle antas vara inom någon sorts felmarginal. Men inga CB låg i 
närheten under en tid nära stoppen vilket skulle beskriva felmarginalen. Dessa fel skulle kunnat vara 
rubricerade som mätfel, och metoden kanske skulle kunna vara relativt tillförlitlig. Men när 
resterande stopp analyserades resulterade det i att endast tre av 22 stopp skulle vara faktiska stopp 
där produkterna stått på kylning för kort tid. Därför måste detta resultat jämföras med ytterligare 
loggar för att validera resultaten.  

Datum Från Till Stopptid Kyltid [hh:mm] 
2015-02-23 21:15 21:56 00:41 kyltid CH 
2015-04-21 13:44 14:13 00:29 17:11 
2015-06-03 12:20 12:26 00:06 17:30 
2015-06-10 21:05 21:50 00:45 07:16 
2015-06-11 16:11 17:45 01:34 07:46 
2015-08-26 21:40 22:00 00:20 08:37 
2015-09-08 19:14 19:46 00:32 07:21 
2015-09-21 22:06 22:45 00:39 06:59 
2015-09-22 17:33 18:00 00:27 06:45 
2015-09-24 19:02 19:32 00:30 07:40 
2015-09-25 12:53 13:43 00:50 13:50 
2015-10-01 15:09 15:41 00:32 07:12 
2015-10-02 15:41 16:24 00:43 07:21 
2015-10-05 18:00 18:30 00:30 kyltid CH 
2015-10-09 20:47 21:16 00:29 07:41 
2015-10-15 16:22 17:09 00:47 08:36 
2015-10-19 14:47 15:24 00:37 07:06 
2015-11-10 15:25 16:05 00:40 07:57 
2015-11-17 14:08 15:02 00:54 06:43 
2015-12-08 14:38 15:14 00:36 07:16 
2015-12-08 17:35 17:59 00:24 07:19 
2015-12-08 22:15 22:40 00:25 07:23 

  Total stopptid 13:30  
 

Tabell 3 resultat av analys med hjälp av takttavla.  
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5.2.3 Verklig kyltid enligt temp- och gjutloggen 

I denna logg kan man se precis vad som har gjutits och när. Det går att utläsa hur många flaskor som 
man gjutit och ifall det har blivit några förändringar i produktionen, på grund av till exempel 
kassationer. Dokumentet användes för att se vad som gjöts vid stopp, för att sedan backa tillbaka 
motsvarande antal flaskor som kyl och containermagasinet har kapacitet för. Man kan då utläsa 
vilken typ av produkt som larmat och när den gjöts. Tiden mellan larmet för kyltid och tiden det 
gjöts ger oss en bättre bild av den egentliga kyltiden. 

Datum Från Till Stopptid Kyltid [hh:mm] 
2015-02-23 21:15 21:56 00:41 CH 
2015-04-21 13:44 14:13 00:29 18:00 
2015-06-03 12:20 12:26 00:06 17:37 
2015-06-10 21:05 21:50 00:45 07:20 
2015-06-11 16:11 17:45 01:34 07:41 
2015-08-26 21:40 22:00 00:20 06:58 
2015-09-08 19:14 19:46 00:32 07:19 
2015-09-21 22:06 22:45 00:39 CH 
2015-09-22 17:33 18:00 00:27 06:37 
2015-09-24 19:02 19:32 00:30 07:32 
2015-09-25 12:53 13:43 00:50 13:47 
2015-10-01 15:09 15:41 00:32 07:10 
2015-10-02 15:41 16:24 00:43 07:30 
2015-10-05 18:00 18:30 00:30 07:44 
2015-10-09 20:47 21:16 00:29 07:13 
2015-10-15 16:22 17:09 00:47 Saknas 
2015-10-19 14:47 15:24 00:37 Saknas 
2015-11-10 15:25 16:05 00:40 Saknas 
2015-11-17 14:08 15:02 00:54 06:32 
2015-12-08 14:38 15:14 00:36 07:21 
2015-12-08 17:35 17:59 00:24 06:36 
2015-12-08 22:15 22:40 00:25 07:28 

  Total stopptid 13:30  
 

Tabell 4 resultat av analys med hjälp av Temp och gjutlogg.  

5.2.4 Jämförelse loggar 

De två loggarna visar liknande resultat. Tyvärr saknades det ett segment i temp och gjutloggen där 
tre kyltidsstopp borde registrerats. 

Två fall upptäcktes där man har stannat produktionen på grund av för kort kyltid på CB då det ligger 
CH där analysen sker. Denna observation gjordes i båda metoderna och därför kan vi anta att det är 
obefogade larm. Ett ytterligare obefogat stopp upptäcktes i temp och gjutloggen. Detta är med stor 
sannolikhet inte missvisande då man gjutit CH i början utav dagen, och det är dessa som har larmat. 
Går man tillbaka tidigare så har man gjutit CB kvällen innan. Detta blir då ett falsklarm istället och 
analyseras inte vidare. Ett larm är godkänt enligt takttavlan samt enligt temp och gjutloggen. Detta 
antas därför vara korrekt och bör undersökas vidare. De larm som uppfattats som godkända endast i 
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temp och gjutloggen är värda att analysera noggrannare då det är en bra metod för att bestämma 
egentlig kyltid. Felmarginalen tidsmässigt blir liten och det går att dra paralleller med gjuttiden och 
tiden de borde lämnat gjutbanan. 

Av de två metoderna så är Temp och gjutloggen mer tillförlitlig än takttavlan då den beaktar vilket 
klockslag produkterna gjutits och vilket klockslag stoppen uppstått. 

Ytterligare metoder finns tyvärr inte då spårbarheten är begränsad. Dessa två dokument är de som 
finns att behandla och analysera i dagsläget.  

5.3 Jämförelse planering vid stopp 

I kapitel 3.2 nämns det hur produktionen styrs. Detta är inget som man följer till fullo varje dag. 
Planeringen tar ibland hänsyn till att man måste tillverka fler produkter som upptäckts vara defekta 
efter att de lämnat formline. Det händer också att gjuteriet hamnar efter på grund av avbrott eller 
andra avvikelser. Vid sådana fall måste man återigen ”jobba ikapp”. Detta är exempel på varför man 
inte alltid följer planeringen. Men det kan också bero på faktorer som inte formline kan påverka. Till 
exempel om det är kärnbrist.  

En jämförelse gjordes över de dagar som kyltid identifierats och där kyltiden har varit för kort enligt 
de genomgångna metoderna.  
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Figur 8 Exempel på planerad vs verklig produktion 

  

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 28
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 23
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 LFR 5
Tidsåtgång: 70 LFR 5

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 20
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70

Antal Block: 125 Antal Block: 221
Antal CH: 150 Antal CH: 130

Totalt antal: 275 Totalt antal: 351
S:a ugnar: 10 S:a ugnar: 13+2 LFR

Planerat Verkligt
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Under dessa dagar observerades inga av de kombinationer CB/CH som behandlades i kapitel 3.3.2, 
som borde leda till kyltidsrelaterade problem. Vad istället observerades var att ugnarnas teoretiska 
smälttid inte verkade stämma överens med hur snabbt de kan smälta i verkligheten. Detta gick att 
utläsa i Temp- och Gjutloggen. Tittar man på formel 2 igen ser man att det uppstår problem. 

70 𝑚𝑖𝑛

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑙𝑎𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑔𝑛
= 𝑡𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 

Antal flaskor som man kan gjuta per ugn kommer vara detsamma i och med att rapporten bara 
behandlar de produkter som produceras idag. Och minskar man smälttiden kommer takttiden 
påverkas negativt, sett ur kyltidens perspektiv.  

5.3.1 Sorteringsfunktion 

Något som ständigt togs upp under arbetets gång var den sorteringsfunktion som ska finnas i 
styrsystemet. Många av operatörerna, gruppcheferna och elektrikerna hade hört talas om denna 
funktion. Men det var ingen som hade större koll på exakt hur den fungerade. Tack vara en 
elektriker på underhållsavdelningen kunde en telefonintervju genomföras med den person som har 
skapat funktionen under sin arbetstid på Scania. Detta program skrevs och testkördes cirka år 2005. 
Det är anpassat efter behovet, produktionen och produkterna som tillverkades vid denna tid. Men 
skulle enligt utsago vara relativt enkelt att anpassa efter dagens behov.  

Intervjun resulterade i följande fakta. 

Sorteringsfunktionen delade upp kylmagasinets banor i hälften. Två banor reserverades åt CB och 
två för CH. Två banor reserverades åt CB i containermagasinet, vilket lämnar en bana åt CH i 
denna. Vad programmet gör är att det känner av vilken sorts produkt som finns i en flaska när det 
ska in i kylmagasinet och placerar det på respektive bana. När hela systemet har fyllts med produkter 
på banorna sorteras bara de produkter ut till urslagningen som uppfyller kravet för kyltid. Det gör att 
CH kan passera de CB som står på reserverade banor vilket de annars inte kan. Och produktionen 
kan fortlöpa trots att det finns CB i systemet som inte kan sorteras ut. Ett problem är att man då 
måste tillverka CH då alla platser som är reserverades för CB är upptagna, och man kan inte sortera 
in fler av dessa i magasinen. Reserveringen skulle resultera i följande antal produkter i systemet: 

- 96 platser för CB 

- 63 platser för CH 

Resterande platser är de tre som följer gjutbanan, samt platser i hissar och andra mellanlägen. Dessa 
reserveras självklart inte. 

Man skulle i teorin då kunna producera 96 CB i rad följt av 63 CH och uppnå godkänd kyltid på CB 
när hela systemet är fullt. Denna kombination motsvarar lite drygt sex ugnar detta borde ta cirka 420 
minuter att smälta och gjuta. Så i teorin är sorteringsfunktionen lösningen på alla problem. Men det 
finns nackdelar med det. När programmet testkördes uppstod det flera komplikationer. Det första 
problemet som kom till ytan var att programmet plockade ut produkter med hänsyn till kyltiden på 
CB till urslagningen. CB och CH sorteras ut på olika sidor vid urslagningen och det finns en 
manipulator på vardera sida. I och med den till synes slumpmässiga urplockningen gick det inte att 
ha en operatör som skötte bägge manipulatorerna, som man arbetar idag. Operatören blev då 
tvungen att springa mellan de två sidorna och det gick inte att planera in raster och så vidare, 
eftersom man inte kunde se vilken produkt som skulle komma ut och när. Lösningen till detta skulle 
vara att ha en operatör till varje manipulator. Det blir då en kostnadsfråga och beläggningen på varje 
manipulator skulle variera under dagen.  
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Ett annat problem som uppstod var att kärnmakeriet inte kunde förse de volymer som behövdes för 
att producera större serier av en produkttyp i rad. Deras kapacitet kan ha ändrats i och med att 
programmet testades för cirka tio år sedan. 

Funktionens nackdelar vägde vid testtillfället över de problem som den skulle lösa och programmet 
och funktionen har inte använts sedan dess. 

6 Resultat 

Stopp på grund av för kort kyltid uppstår teoretiskt i dessa fall: 

- När man producerar en kombination av CB/CH per dag som leder till en genomsnittlig 
takttid i kylprocessen som understiger 2,53 minuter. 

- Ugnarna används på ett sådant sätt där man kortar smälttiden eller utnyttjar LFR så att 
takttiden återigen understiger 2,53 minuter. 

Enligt de loggböcker som finns så borde man inte stannat på grund av för kort kyltid i mer än tre av 
fallen 2015. Det observerades två fall där larm har gått där CH har legat i slutet av kylprocessen, 
vilket tyder på att något har gått fel i utvärderingen av produkten och kyltiden. Liknande problem 
observerades i tre andra fall där kyltiden uppnår tolv timmar och uppåt. i dessa fall är 
kyltidsproblemen helt obefogade och borde inte ha uppstått med väldigt stor sannolikhet. 

- Totalt 22 störningar rapporterade 

- Endast tre fall där den verkliga kyltiden inte uppnår 7h. 

Under de dagar som kyltidsstopp har uppstått har man inte producerat enligt plan. Men stoppen har 
inte berott på detta. Man har inte producerat enligt de kombinationer som enligt kapitel 3.3.2 är 
riskfyllda med hänsyn till takttiden. 

Att man har gjutit fler produkter än 166 per 420 minuter är det som har sänkt takttiden under de 
dagar där verkliga kyltidsstopp har identifierats. Detta till en följd av att ugnarna har haft en smälttid 
på mindre än 70 minuter. Man kan utan problem tömma en ugn på smält järn på mindre än denna 
tid enligt Temp- och Gjutloggen. Gjutbanan och i sin tur ugnarna är det som matar kyl och 
containermagasinet med produkter. Som delprocess kan det ses som ett tryckande system, i och med 
detta påverkar gjutning/smältning kyltiden på grund av takttiden i efterföljande kylprocess. 
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7 Analys 

Analys av problemet och hur man kan undvika det. 

7.1 Hur ska man undvika kyltidsproblem 

7.1.1 Jämna ut flödet vid ugnarna/gjutbanan 

Ett par av grundstenarna i SPS är standardiserat arbetssätt samt balanserat och utjämnat flöde. Detta 
är också i linje med Heijunka när man talar om TPS/LEAN. (Womack & Jones, 2003) Genom 
intervjuer med operatörer vid gjutbanan har det kommit fram att det finns ett arbetssätt som man 
skall arbeta efter. Men att det varierar från operatör till operatör om det följs eller inte. Problemet 
som uppstår just i fallet med kyltidsproblemet är när man gjuter upp samtliga flaskor som ligger på 
gjutbanan innan det blir rast eller om man slutar för dagen, och inte matar in dessa i kylmagasinet. 
Operatörerna har möjlighet att stoppa line när det är dags att gjuta, och fortsätter man inte 
processen så lämnar aldrig flaskorna gjutbanan och får ingen identitet och kyltid tilldelad i PLC och 
styrsystem. Detta leder till att man har ett antal flaskor som gjutits, men vars kyltid blir felaktigt 
beräknad då den inte börjar räkna förrän stoppet upphävs eller man matar in dessa nästa dag eller då 
produktionen startar igen. Skulle samtliga operatörer ha för vana att mata in alla gjutna produkter till 
kylmagasinet och endast ha tomma flaskor redo för gjutning efter stopp. Så skulle 
kyltidsberäkningen bli mindre missvisande.  

Ett annat problem som blir till följd av att man har gjutna produkter på banan är att det blir som att 
man har gjutit flera flaskor i väldigt kort följd när produktionen återupptas. Fem flaskor ligger på 
banan och matas in i kylmagasinet, sen gjuter man fem nya när man matat in de som legat på banan. 
Skulle man titta i PLC efter att detta har skett så skulle den uppfatta det som att dessa tio flaskor är 
gjutna nästan samtidigt och har en kyltid som skiljer sig med cirka tio minuter. Detta då det är 
ungefär denna tid det tar att tömma en skänk och gjuta de fem nya flaskorna. Det leder till att 
takttiden minskar utslaget per flaska, och att kyltiden blir missvisande på de fem första flaskorna. 
Takttiden kan kortas så pass mycket att det leder till stopp på grund av kyltid. 

Den beräknade takten som krävs för att uppnå sju timmar för hela kylprocessen är 2,53 minuter. 
Det innebär att man skulle kunna anpassa arbetssättet efter detta så att man inte får för kort kyltid. 
Med denna takt skulle man kunna gjuta 378 flaskor om dagen med 100 procents beläggning. Detta 
är inte möjligt i och med raster och på grund av andra stopp. Räknar man på 80 procents beläggning 
så motsvarar detta 302 flaskor om dagen, vilket är i linje med förväntad produktion enligt 
produktionsplaneringen. 

Problemet med detta är att det då skulle ta närmare 76 minuter att gjuta de 30 flaskor med CH som 
en ugn motsvarar. Detta ifall en flaska gjuts per 2,53 minuter. Då uppstår väntetid istället på den 
andra ugnen som får outnyttjad maskintid. Samtidigt tar det bara 64 minuter att tömma en ugn CB. 
Som i sin tur kan leda till för kort smälttid för nästkommande ugn. Skulle man då köra varannan ugn 
med de två produkterna, skulle dessa ta ut varandra och den totala tiden för de två ugnarna skulle 
uppgå till 140 minuter. Men då är man bunden till att tillverka varannan ugn CB/CH. Kör man två 
ugnar CB på rad uppstår väntetid för smältning. 

Genom att balansera flödet efter ugnarnas smälttid skulle man få en jämnare produktionstakt. Att 
man tömmer en ugn snabbare än dess smälttid kan dock motiveras då det finns tid över för 
operatörerna till övriga värdeskapande moment och underhåll. 

Räknar man på ugnarnas smälttid får man ut att sex ugnar motsvarar 420 minuter. Detta är samma 
som det kylttidskrav CB har. Producerar man tre ugnar CB och tre ugnar CH motsvarar det 165 
produkter/flaskor. Vilket endast är en flaska från de 166 platser som kyl och containermagasin har. 
Detta ger en medeltakt på 2,54 min och kyltid borde inte vara möjligt om man jämnar ut 
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materialflödet vid ugnarna. Att smälta och gjuta sex ugnar motsvarar den kyltid som CB har, 420 
minuter. 

7.1.2 Sorteringsfunktion 

Det kan vara aktuellt att testköra sorteringsfunktionen för att se hur den står sig utifrån dagens 
produkter och produktion. Att testköra systemet kräver en del tid och planering. Först och främst 
bör man analysera programmet och hur det är uppbyggt. En elektriker skall, enligt intervjun med 
skaparen av programmet, kunna modifiera funktionen utan större problem. Man måste eventuellt 
planera in mer personal på urslagningen till en början för att se till att bemanningen vid 
manipulatorerna inte blir ett problem. Det tar en viss tid för att sorteringen skall balansera sig och 
man skall kunna förutspå vad som kommer sorteras ut. Att köra programmet under ett par dagar 
kan därför vara meningslöst. 

Kärnbrist var ett av problemen när det testkördes. En analys av behovet av dessa måste göras innan 
testkörning så att kärnmakeriet kan leverera enligt det behov som uppstår. Det finns många sätt att 
planera en testkörning. Ett scenario som kan tänkas är att man fyller upp magasinen med CB och 
sedan tillverkar CH under tiden som CB står för kylning. Man hinner gjuta fler CH per tidsenhet 
jämfört med CB. Vilket leder till fler kärnor som måste tillverkas. CH kan då passera de produkter 
som står för kylning och plockas ut efter 63 takter. Viktigt är att man reserverar två banor i 
kylmagasinet så att dessa produkter tillbringar minst 60 minuter där. Detta för att de ska hinna stelna 
ordentligt innan man trycker ur de ur flaskan till container. En bana skulle resultera i 30 minuter 
vilket är för kort. En annan aspekt med att låta CH passera snabbare är att de är för varma när de 
når trumbläster vid urslagningen. Det finns en brandrisk som borde enligt utsago är minimerad i och 
med att man har vidtagit nödvändiga åtgärder efter tidigare bränder i gardiner vid denna station. Det 
är dock fortfarande en aspekt som är värd att tänka på. 

En följd av sorteringsfunktionen är att nästkommande process eventuellt blir en flaskhals. Det är 
värmebehandlingen som man gör av varje CH. Om dessa ugnar kan hantera den ökade tillförseln av 
produkter måste behandlas och analyseras. Innan flödet är balanserat så kommer det återigen vara 
svårt att förutspå beläggningen då produktflödet varierar. Det kommer att uppfattas som att man 
har problem med leveranssäkerheten till bearbetningen i och med den ojämna beläggningen som 
sorteringsfunktionen leder till. 

Som sista punkt kommer programmet ställa större krav på hanteringen av sand till kärnor och 
formar. Det kan leda till att man binder mer material i buffertar och i hela återvinningsprocessen. 
Sanden måste ha rätt egenskaper efter återvinningen och innan man börjar bearbeta den. Är sanden 
inte vid rätt temperatur eller fuktighet är den otjänlig. Man kommer omsätta större mängd sand i och 
med fler kärnor, och det är inte säkert att återvinningsprocessen är anpassad till att klara av större 
kapacitet. Den ekonomiska aspekten bör analyseras då man eventuellt måste köpa in mer sand än 
vad man gör i dagsläget.  

7.1.3  Produktionsplanering 

Trots att man inte har haft problem med att man har tillverkat för många flaskor CH jämfört med 
CB i följd så är det värt att tänka på när man avviker från produktionsplaneringen. En felaktig 
kombination kan leda till stopp på grund av kyltid. Enligt teorin så kommer fler flaskor CH än CB i 
kylprocessen ställa till problem. En tumregel skulle kunna vara tre ugnar CB och tre ugnar CH 
samtidigt i kyl och containermagasinet. I vilken följd dessa kommer i spelar ingen roll. Problem 
uppstår om man till exempel gjuter tre serier CB följt av fyra serier CH. Detta kommer leda till att 
det vid ett tillfälle kommer befinna sig två serier CB och fyra serier CH i kylprocessen. Då riskerar 
man att hamna på en takttid som motsvarar 2,49 minuter i teorin.  
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7.1.4  Utökning av kyl och containermagasin 

En utökning av kyl eller containermagasinet skulle förlänga kylprocessen. I och med fler platser 
skulle det gå fler takter innan produkterna matas ut. Ett alternativ är att utöka kylmagasinet med en 
rad till vilket resulterar i 15 ytterligare platser. Det leder till minimum 30 extra minuter till 
kylprocessen baserat på formlines takt som är lägst idag. Detta skulle leda till att man minimerar 
risken för kyltidsstopp samtidigt som man kan korta takttiden utan att det leder till samma problem. 
Den lägsta tillåtna takten skulle då vara 2,3 minuter.  

Detta leder också till att man kan producera enligt vilka kombinationer som helst utan att riskera att 
hamna under denna takt. Baserat på att ugnarna bibehåller sin smälttid på 70 minuter. Dessa skulle 
också kunna kortas om man vill minska takttiderna. Men då bör man återigen se upp för vilka 
kombinationer man producerar. 

Samma möjlighet finns vid utbyggnad av containermagasinet. Detta kan enligt intervjun men den 
som skapat sorteringsfunktionen leda till 15 ytterligare platser här med. Vilket leder till samma 
fördelar som nämndes ovan. 
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8 Slutsats 

Arbetet har visat att majoriteten av de rapporterade störningar år 2015 på grund av för kort kyltid 
har varit obefogade. Den verkliga kyltiden för cylinderblocken under det utvalda året uppnådde i de 
flesta fall minst sju timmar. Endast tre fall utav 22 har den verkliga kyltiden varit mindre än sju 
timmar. Detta bekräftade de misstankar som uppdragsgivaren hade om att något inte står helt rätt till 
vid analysen av kyltiden i de system som övervakar och larmar. De tre fall där störningarna uppstått 
samt varit befogade har man producerat för snabbt så att produkterna passerar kylprocessen i en för 
rask takt. Detta kunde härledas till ugnarna och dess smälttid. I och med en kortare smälttid kan 
man gjuta fler produkter, och på så sätt påverkar man takten negativt med hänsyn till kyltiden.  

Det går att planera produktionen för att undvika dessa störningar. Planeringen kommer från en 
extern enhet på Scania där man planerar att tillverka och gjuta varannan ugn cylinderhuvud och 
cylinderblock. Skulle man hålla sig till denna planering bör störningarna aldrig uppstå så länge 
ugnarna nyttjas efter en smälttid samt tömningstid på 70 minuter. Den undersökta 
sorteringsfunktionen skulle också kunna finslipas och anpassas efter dagens produkter och 
därigenom också bli kvitt problemet med för kort kyltid. Några av de rapporterade stoppen skulle 
också kunna elimineras om samtliga operatörer arbetade enligt ett standardiserat arbetssätt. Att låta 
flaskor ligga kvar efter gjutning på gjutbanan under raster och vid slutet utav dagen leder till att deras 
kyltid blir missvisande. Flaskorna får inte identitet och kyltid tilldelat förrän de lämnar gjutbanan.  

Arbetet hade gynnats av fler källor på hur produktionen sett ut vid störningarna för att kunna göra 
fler jämförelser, vilket i sin tur hade lett till starkare antaganden och mer motiverade resultat. Det 
hade också varit intressant att göra en undersökning på ugnarna för att se varför dessa inte alltid har 
samma smälttid och hur det påverkar produktionen. Detta har inte gjorts då arbetet är tidsbegränsat. 
Arbetet hade också fått en bättre struktur och rapport hade fått en bättre disposition om det hade 
följt Scanias guide för problemlösning i åtta steg. 

Datainsamling via intervjuer är ett effektivt sätt att ta del av fakta och information. Men påverkas av 
respondentens kunskaper och dess personliga syn på frågan. Svaret på frågan är inte alltid sanning 
vilket påverkar vissa antaganden och beräkningar negativt. Samtliga kunskaper och arbetssätt inom 
formline kanske inte finns nedskrivet, utan kunskapen finns hos operatörerna och ingenjörerna. Som 
besvarar intervjuerna utifrån problematiken från sin sida, och har en lösning som maximerar sin 
egen vinning. 

Många beräkningar är gjorda utifrån de teoretiska siffror som presenterats. Dessa skulle behöva 
jämföras med verkliga siffor som man mäter och samlar in. Till exempel skulle det vara intressant att 
se en verklig genomsnittlig takttid eller smälttid från ugnarna under en längre period. Detta gjordes 
inte heller på grund av att det är en mycket tidskrävande uppgift. Och arbetet är tidsbegränsat. 

Det presenterade resultatet och slutsatserna har bekräftat arbetsgivarens misstankar om att stopp på 
grund av kyltid nästan alltid är obefogat. Tack vare denna information kan man gå vidare i 
problemlösningen och fokusera på varför styrsystemen tror att lägsta kyltid inte är uppnådd, trots att 
den i verkligheten är det. Att öka spårbarheten och underlätta analysen av problemet kan ske genom 
att ändra på rutinen man arbetar efter när systemet larmar för att kyltiden inte är uppnådd. Det är 
relativt lätt att se vid larm vilken flaska som gjutits och när. Vilket skulle kunna jämföras med den 
siffran som PLC visar i manöverrummet. Nya frågeställningar som uppstår är bland annat hur 
flaskorna tappar identitet i PLC, är programkoden felaktig i styrsystemet och är det lönsamt och 
möjligt att genomföra en utbyggnad av kylmagasinet. 
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9 Rekommendationer för fortsatt arbete 

- Skapa nya rutiner för när kyltidsstopp uppstår för bättre spårning och analysering vid senare 
skede. Detta för att kunna validera om kyltidsstoppen är befogade. 

- Analysera de förmodade problem där PLC tappar information när en flaska byter position. 

- Skapa en loggbok med översikt över när kyltidsstoppen sker i PLC för att validera den 
faktiska kyltiden. 

- Utföra mätningar i kylprocessen och jämföra faktiskt kyltid med vad styrsystemen visar. 

- Utföra en investeringskalkyl för utökning av platserna i magasinen och analysera dess 
fördelar och nackdelar. 
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11 Bilagor 

11.1 Produktionsjämförelse vid stopp 
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 2015-08-26

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 28
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 23
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 LFR 5
Tidsåtgång: 70 LFR 5

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 20
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70

Antal Block: 125 Antal Block: 221
Antal CH: 150 Antal CH: 130

Totalt antal: 275 Totalt antal: 351
S:a ugnar: 10 S:a ugnar: 13+2 LFR

Planerat Verkligt



 

iii 

 

 



 

iv 

 
 

2015-09-21

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 LFR 5
Tidsåtgång: 70 LFR 5

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 18
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30 LFR 5

Tidsåtgång: 70 LFR 5

LFR 5

Antal Flaskor: 25

Tidsåtgång: 70 Antal Flaskor: 25

Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 24
Tidsåtgång: 70

LFR 5

Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 17
Tidsåtgång: 70

Antal Block: 125 Antal Block: 184
Antal CH: 150 Antal CH: 90

Totalt antal: 275 Totalt antal: 274
S:a ugnar 10 S:a ugnar 11+5 LFR

Planerat Verkligt
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2015-09-22

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 24
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 24
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 29
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 24
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70

Antal Block: 125 Antal Block: 151
Antal CH: 150 Antal CH: 180

Totalt antal: 275 Totalt antal: 331
S:a ugnar: 10 S:a ugnar: 12

Planerat Verkligt



 

vi 

 
 

2015-11-17

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 35
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 24
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 24
Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 24
Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 10
Tidsåtgång: 70

Antal Block: 125 Antal Block: 197
Antal CH: 120 Antal CH: 135

Totalt antal: 245 Totalt antal: 332
S:a ugnar: 9 S:a ugnar: 14

Planerat Verkligt



 

vii 

 
 

2015-12-08

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 30 Antal Flaskor: 30
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25 Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70 Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 25
Tidsåtgång: 70

Antal Flaskor: 10
Tidsåtgång: 70

Antal Block: 125 Antal Block: 200
Antal CH: 150 Antal CH: 160

Totalt antal: 275 Totalt antal: 360
S:a ugnar: 10 S:a ugnar: 14

Planerat Verkligt
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