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EXAMENSARBETE

Optimering av säkerhetslager
Meddelandehantering i planeringssystemet JDE

Sammanfattning
Höga lagernivåer inom Parkers fabrik i Trollhättan har skapat hög
kapitalbindning. Det finns inga riktlinjer för hanteringen av lager-
nivåerna vilket gör att ingen vet om lagernivån för en viss artikel är
riktig eller felaktig. Problem finns också med att få flödet av detaljer
synkroniserat från tillverkningen till monteringen.

Målet med examensarbetet är att hitta de viktigaste parametrarna
som styr meddelandena i planeringssystemet JDE. Detta för att sätta
riktiga värden på parametrarna så att planerarna kan använda sig av
planeringssystemet. Lagernivåerna ska justeras med hjälp av en
gemensam metod som ska vara användbar för alla tillverkningsgrup-
per.

De viktigaste parametrarna som styr planerarnas meddelanden har
härletts. Arbetet har sedan koncentrerats på att ta fram data för att
beräkna säkerhetslagrens storlek. Säkerhetslagrets storlek är
beroende av tiden det tar för tillverkningsgruppen att köra mixen. En
grundmetod för att beräkna denna tid har därför tagits fram.

Beräkningen av säkerhetslagrets storlek har lagts in i ett Excelark
som är lätt att använda. Detta gör att säkerhetslagrens nivåer kan
uppdateras kontinuerligt.
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DISSERTATION

Optimisation of safety stock
Handling of messages in the planning system JDE

Summary
The high level of stock at Parker Hannifin in Trollhättan has tied up
capital. There are no regulations in how to handle the stock level. The
consequence of this is that it is hard to know if the stock level for a
particular article is correct or not. Trollhättan plant also has a problem
with how to synchronise the flow of materials from production to
assembly.

The target of the present work is to find the most important parame-
ters that influence messages in the planing system JDE. The reason
for this is that the parameter values have to be correctly set, if the
planners will be able to use JDE in the future. The same method will
be used for all production groups to adjust the stock level.

The most important parameters that control the messages to the
planners have been deduced. The work has then been concentrated on
collecting data for the calculation of the safety stock. The size of the
safety stock will be dependent on the time it takes for the production
group to produce the mix of articles. A method to calculate this time
has been developed.

The calculations of the safety stock are put into a Microsoft Excel
spreadsheet, which is easy to use. The existence of the spreadsheet
makes it possible to renew the level of the safety stock frequently.

Keywords: safety stock, inventory management, MRP.
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Förord
Detta examensarbete är utfört på Parker Hydraulics i Trollhättan
under perioden januari till mars 2002. Examensarbetet, 10 poäng,
ingår som det avslutande momentet i min utbildning till
högskoleingenjör, 120 poäng, inom maskinteknik med inriktning
mot produktionsteknik. Studierna har varit förlagda vid
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, HTU, med tre praktik-
perioder på Parker Hydraulics i Trollhättan enligt COOP-
varianten, Cooperative Education. Under den tredje praktik-
perioden har detta examensarbete utförts.

Jag vill tacka personalen på Parker för all hjälp under mitt
examensarbete. Det är många som har ställt upp och tillfört
värdefull information. Speciellt vill jag tacka min handledare
Björn Carlsson, som har gett hjälp och stöd under arbetets gång,
Åsa Hansson, som har hjälpt mig att komma in i planerings-
systemet JDE samt de operatörer som gjort det möjligt att testa
mina teorier i en tillverkningsgrupp.

Trollhättan april 2002

Christina Lindström Overgaard
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Symbolförteckning
EDC: European Distribution Center, centrallagret för
europaleveranser.

Fasta: Produktionslinjen som tillverkar F11 och F12.

JDE: J.D.Edwards är det MPS-systemet som Parker använder.

Leveranseffektivitet: Det uttryck som Parker använder för
servicenivå.

LTM: Ledtiden det tar att köra mixen av artiklar för
tillverkningsgruppen.

LTV: Ledtiden det tar för en artikel att passera genom gruppen,
från ämne till färdig detalj.

LVP: Produktionslinjen som tillverkar F1 och F1+.

MH: Meddelandehorisont.

Mixen: Den procentuella fördelningen mellan de olika
produktstorlekarna.

MPS: Material- och ProduktionsStyrning.

MRP: Material Requirements Planning (Nettobehovsplanering).

PH: Planeringshorisont.

SL: Säkerhetslager.

Variabla: Produktionslinjen som tillverkar V12, V14 och VP1.

VSM: Value Stream Mapping.
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1 Inledning
Verkstaden på Parker Hydraulics i Trollhättan är flödesoriente-
rad och består av ett antal tillverkningsgrupper. Dessa grupper
har sedan två år tillbaka arbetat med att kartlägga sina flöden
med hjälp av ett koncept kallat VSM, Value Stream Mapping.
VSM är ett inom Parker standardiserat verktyg för att kartlägga
flödet i tillverkningen, från beställning av ämnen till leverans av
färdiga produkter till kund. Alla tillverkningsgrupper och monte-
ringsgrupper har kartlagt sina flöden m.a.p. takttider, stycktider,
ställtider, lagernivåer mm.

Med utgångspunkt från arbetet med att kartlägga verkstaden har
frågeställningar om kapacitet, ledtider, och lager börjat bearbe-
tas. (Se kapitel 6, 7 och 8.) Det finns en förbättringsgrupp som
består av funktionerna produktionsteknik, order och planering
samt produktionsstöd JDE. Denna grupp består av Peter
Berntsson [8], Björn Carlsson [9], Åsa Hansson [11], Kerstin
Petersson [13] och Lars Åke Sundberg [14]. De har börjat titta på
frågeställningarna för en tillverkningsgrupp i flödet för fasta
pumpar och motorer.

1.1 Bakgrund
Lagernivåerna inom fabriken har ansetts för höga. Det finns inga
riktlinjer att gå efter för att veta om lagernivån för en viss artikel
är riktig eller felaktig. För ett antal av pumparnas ingående
detaljer saknas säkerhetslager trots att företaget ska klara en
leveranseffektivitet (internt begrepp för servicenivå) på 93%. Med
utgångspunkt från dessa problem har förbättringsarbetet inletts
med att se över företagets lagernivåer, ledtider och kapacitet.

Det har varit svårt att få in detaljer synkroniserat från tillverk-
ningen till monteringen. För att få in rätt sorts detaljer i rätt tid
till monteringen ska även material- och produktionsstyrnings-
systemet (MPS) ses över. På Parker används MPS-systemet JDE.
Det saknas förståelse för systemet vilket har skapat problem vid
tillverkning och montering.
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1.2 Syfte
Syftet med arbetet är att få fram data för att gör det möjligt att
frångå bristlistan, se kapitel 5.3, som de tillverkande grupperna
nu följer. Förstaverktyg för planerarna ska vara de startförslag
som JDE ger i form av meddelanden, se kapitel 5.4, för att lägga
upp tillverkningen efter. Bristlistan kan till en början användas
som en kontroll för att se om tillverkningen ligger rätt till i för-
hållande till monteringen.

1.3 Mål
Målet är att åstadkomma rätt lagernivå av ämnen och färdiga
detaljer. För att uppnå detta tas en metod fram för att beräkna
ett optimalt säkerhetslager (SL). Eftersom SL är beroende av
LTM, dvs tiden det tar att köra mixen för en viss tillverknings-
grupp, så tas även en metod för beräkning av LTM fram. De
metoder som tas fram, ska vara så allmängiltiga att de går att
överföra till övriga tillverkningsgrupper i verkstaden.

En optimal lagernivå på hela företaget, med ett flöde som är syn-
kroniserat till monteringen, kräver en gemensam bas för all
planering. Idag finns planerings-systemet JDE på Parker, men
det använts inte på samma sätt av alla.

För att skapa ett förtroende för JDE-systemet, så att alla börjar
använda det, måste de som planerar i tillverkningsgrupperna få
relevanta meddelanden från JDE. Därför ska de viktigaste para-
metrarna som styr meddelandena plockas fram, för att kunna
sätta riktiga värden på dem.

1.4 Avgränsningar
Arbetet kommer att begränsas till att gälla de viktigaste para-
metrarna som styr meddelandena i JDE. Räkneexempel kommer
att relateras till tillverkningsgruppen Cylindertrumma i flödet
LVP.
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2 Arbetssätt
Det arbete som redovisas i denna rapport ingår som en del i ett av
de pågående förbättringsprojekten på Parker. Beräkningar som
görs för examensarbetet är inriktade mot maskingruppen
Cylindertrumma LVP.

2.1 Metod
Examensarbetet lades upp på följande sätt.

Inledande litteraturstudier syftade till att få en ökad förståelse
för hur planeringssystem fungerar och varför lager behövs i
produktionsindustri, se [2]-[4] och[6] som bla behandlar olika
planeringsmetoder. I [3] och [7] beskrivs hur SL på lämpligt sätt
räknas fram och vilken information som behövs vid uträkningen.

Vilken information och på vilket sätt VSM-kartorna kan vara till
nytta i arbetet studerades genom litteratur och diskussioner, se
[1], [5] och [16].

Förbättringsgruppens tidigare arbete studerades genom de
protokoll som skrivits samt intervjuer med medlemmarna i
förbättringslaget ([8], [9], [11], [13] och [14]).

JDEs förutsättningar diskuterades med personer som fanns med
vid införandet och som arbetar med systemet i dag ([11] och [12]).
Material om de tankegångar som fanns vid införandet och varför
värdet på de olika parametrarna sattes på ett visst sätt är i
dagsläget svårt att reda ut.

För att få en bild av hur arbetet och planeringen i maskingruppen
Cylindertrumma LVP sker i dag har medarbetarna [10], [15], [17]
och [18] intervjuats.

2.2 Genomförande
De viktigaste parametrarna som styr meddelanden i JDE
härleddes. Sedan koncentrerades arbetet på att ta fram data för
att beräkna SL.

En definition av SL togs först fram, för att ha en grund att starta
utifrån. Därefter har parametrar som ett SL på Parker ska bygga
på tagits fram.

För att det ska vara möjligt att räkna ut SL måste LTM vara
känt. Vid beräkning av LTM har VSM-kartan för aktuell



Optimering av säkerhetslager

- 4 -

tillverkningsgrupp använts som utgångspunkt. Genom att göra
medlemmarna i tillverkningsgruppen delaktiga får de
förhoppningsvis en större förståelse för resultatet av
beräkningarna samt känner större motivation att förändra sitt
arbetssätt.

Ett första test på hur meddelanden i JDE påverkas av paramet-
rarna meddelandehorisont (MH), samt storlek på SL och LTM har
gjorts i tillverkningsgruppen Cylindertrumma LVP.

3 Parker Hannifin AB
Parker är en världsomspännande koncern med inriktning på
komponenttillverkning. Inom koncernen finns det mer än 200
specialiserade tillverkningsenheter i Europa, Nord- och
Sydamerika, Fjärran Östern och Australien. Därtill kommer 4500
distributörer samt 60 egna försäljningsenheter i 58 olika länder
runt om i världen.

Parkers verksamhet är uppdelad på åtta olika områden:

� Hydraulik

� Pneumatik

� Ledningskomponenter för allmänt industriellt bruk

� Filtrering

� Tätningar

� Elektromekanik

� Aerospace

� Kyl- och frysteknik

� Ledningskomponenter för instrumentering

Den ideala fabriken inom Parker har som mest 350 anställda på
en mindre ort. Detta ger ett större engagemang hos personalen.

3.1 Parker Hannifin i Sverige
Parker är etablerat i Sverige sedan 20 år tillbaka genom försälj-
ningsbolaget Parker Hannifin Sweden AB. I dag har verksam-
heten utökats och Parker Hannifin finns nu representerat på
många orter. Två av de åtta produktgrupperna finns represen-
terade i landet, Hydraulik och Pneumatik.
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3.2 Parker Hydraulics
Hydraulik-komponent-tillverkningen i Sverige representeras i
huvudsak av Parker Hydraulics. Verksamhet är förlagd till fyra
orter: Borås, Trollhättan och Mölnlycke i Sverige samt Grantham
i England.

� Borås - ventiler och styrsystem.

� Trollhättan - pumpar och motorer.

� Mölnlycke - elektroniska styrsystem.

� Grantham – ventiler.

1992 bildades VOAC då Volvo Hydraulik och Monsun-Tison gick
ihop. Det nya företaget ägdes till 50% av Volvo Aero Corporation
och 50% av Atlas Copco. Parker Hannifin köpte VOAC 1996 som
nu ingår som en division inom Parker Hannifin. 1999 bytte VOAC
Hydraulik namn till Parker Hydraulics.

3.3 Fabriken i Trollhättan
I Trollhättan tillverkas pumpar och motorer huvudsakligen för
mobila applikationer.

Nästan hela verksamheten bygger på den sfäriska kolven. En
uppfinning som Svenska Flygmotor köpte patentet på 1964, av
svensk-amerikanen Gunnar Wahlmark.

Kännetecknet för den sfäriska kolven är att den tätar utefter en
linje. Med hjälp av denna uppfinning går det att bygga kompakta
och lätta hydrauliska pumpar och motorer med hög prestanda.

1968 började de första produkterna marknadsföras. Från början
tillverkades endast hydraulmaskiner med fast deplacement. Först
i början på 1980 talet togs det fram en hydraulmaskin med
variabelt deplacement.

Skillnaden mellan maskiner med fast och variabelt deplacement
är att en maskin med fast deplacement kräver en bestämd
oljemängd per varv (gäller hydraulmotorer) medan en variabel
hydraulmotor kan ändra varvtal med en fast oljemängd.

Under 1980 talet togs det fram en pump anpassad för lastbils-
applikatoner. Det senaste tillskottet till produktprogrammet kom
i slutet av år 2000 i form av en ny variabel hydraulmaskin, V14.
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Produkt Användningsområde Antal/år

F1/F1+ Lastbilspumpar ~ 50 000

F11/F12 Fasta pumpar och motorer.
Används ex. i skogsmaskiner,
grävmaskiner, lastare etc.

~ 50 000

V12/V14 Variabla motorer för
användning i ex.
skogsmaskiner.

~5 000

VP 1 Variabel pump ~1 000

Figur 3.1: Produktprogram.

4 Verktyg
För att kunna göra beräkningar för SL och LTM i examensarbetet
har olika verktyg använts. Det första är VSM-kartor och det
andra är statistik hämtad från JDE samt uppföljning för maskin-
grupperna.

4.1 VSM
Varje maskingrupp har kartlagt sitt flöde med hjälp av en VSM-
karta. VSM–kartan är en ögonblicksbild av produktionssitua-
tionen, från ämne till kund. Dessa kartor har sedan lagts in i en
allmän mapp i datorn. Största fördelen med kartorna är att det
finns ett gemensamt underlag att arbeta utifrån. Det är enkelt att
se hela värdeflödet samt att se vilka operationer som inte är
värdeökande. Kartorna ger ett bra beslutsunderlag när resurser
för förbättringar ska fördelas. Bilden inkluderar både material-
och informationsflödet. Figur 4.1 visar hur kartan är uppbyggd.

Försörjnings
info.

Produktions
styrning

Kund info.

Info om processens flöde

Tidslinje

Figur 4.1 VSM–kartans uppbyggnad.



Optimering av säkerhetslager

- 7 -

Grupperna har gjort en current map (nutidskarta) som beskriver
nuläget och en future map (framtidskarta), för att få ett mål att
arbeta mot.

Information som ska vara möjlig att utläsa ur kartan:

� Antal produktvarianter.

� Cykeltiden för varje maskin.

� Cykeltiden för operatören vid uppspänning av ny detalj. Den
anges även om maskinen kan köras under uppspänningen,
men då inom parantes.

� Omställningstiden för att köra en ny artikel.

� Tillgänglig maskintid. Här ska all tid som maskinen är körbar
räknas med.

� Antal skift i maskingruppen.

� Tillgänglig tid/skift.

� Bemanning i gruppen.

� Saldo för lager som finns i gruppen. (Bör kontrolleras eftersom
kartan är en ögonblicksbild.)

� Information om leverantörer och deras ledtider.

� Värdeökande tid i gruppen.

� Total ledtid för gruppen.

För exempel på VSM-karta se bilaga 1.

Utifrån dessa uppgifter är det möjligt att räkna ut vilken maskin
som är styrande i maskingruppen. Om flera maskiner har
liknande cykeltider är det lämpligt att kontrollera alla.

4.2 Statistik
Det statistiska underlag som har använts för detta
examensarbete är följande:

� Försäljning.

� Orderintervall.

� Förbrukning.

� Maskintillgänglighet.

Den procentuella fördelningen av sålda pumpar och motorer har
använts för att få en uppfattning om hur stora SL som behövs.
Fördelningen eller mixen av produkterna varierar och måste
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därför uppdateras kontinuerligt. Uppdateringen sker inte auto-
matiskt utan måste läggas in manuellt i JDE. Även om totala
antalet sålda produkter inte förändras så förändras mixen mellan
produkterna.

Hur kunderna lägger sina order i förhållande till önskat leverans-
datum har också betydelse för hur stora SL som behövs.
Kundernas framförhållning skiftar mycket mellan de olika pro-
duktlinjerna. Detta gör att de olika produktlinjerna måste arbeta
på olika sätt. Bilaga 2.

Förbrukningsstatistik, för FY-01, har tagits fram för
Cylindertrumma LVP för att kunna beräkna takttiden. En
sammanställning finns i bilaga 3.

Maskintillgänglighet, är en uppföljning som tillverkningsgrup-
perna gör själva. Den presenteras i form av ett cirkeldiagram och
ger en bild av tillgänglig maskintid i maskingruppen. Exempel för
Cylindertrumma LVP finns i bilaga 4. Uppgifterna har använts
vid framtagning av LTM.

5 JDE
JDE är det MPS-system som Parker använder sig av. Systemet
infördes våren 1999 och är ett nettobehovsplaneringssystem,
MRP (Material Requirements Planning). För att förenkla vid
införandet av systemet antogs vissa värden på ett antal av dess
ingående parametrar vilka inte har förändrats sedan dess. Som
en följd av detta har felaktigheter uppstått när tillverkningen och
monteringen ska planeras.

Mycket av den kunskap och erfarenhet som fanns om systemet
vid införandet har försvunnit med personer som har slutat på
företaget. Mycket beroende på att den gemensamma dokumenta-
tionen har varit bristfällig.

5.1 Nettobehovsplaneringssystem
Nettobehovsplanering (MRP) bygger på de tidpunkter då nya in-
leveranser måste ske för att ett negativt SL ska undvikas. I figur
5.1 och 5.2 ges en bild av hur systemet planerar in tillverkningen.
Figurerna är ett exempel på ett oberoende materialbehov. Det
finns bara en artikel och den är inte beroende av några andra
artiklar för att kunna levereras till kund.
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Period 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Behov 5 5 5 5 10 5 10 5 5 10

Beräknat lager 15 10 5 0 -10 -15 -25 -30 -35 -45

Inleverans

Planerad tillverkning

Figur 5.1 Exempel på nettobehovsberäkning. Ledtiden är: 3
perioder och minsta inleverans 40 st.

Period 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Behov 5 5 5 5 10 5 10 5 5 10

Beräknat lager 15 10 5 40 30 25 15 10 5 35

Inleverans 40 40

Planerad tillverkning 40 40

Figur 5.2 Efter genomförd beräkning är tidpunkter för planerad
tillverkning inlagda.

När planering sker för artiklar med härledda behov sker en
behovsnedbrytning med hjälp av befintliga produktstrukturer.
Utgångspunkten för beräkningen är den produktionsplan som
anger när och i vilken mängd kunden vill ha sina produkter.
Slutproduktens leveransdatum till kunden slår igenom ända ner
till lägsta nivån i produktstrukturen.

Kundorder Produktionsplan Prognoser

Lager och
uteliggande order

Produktstruktur

Nettobehovs-

planering

Planerade order
Omplanering av

order

Figur 5.3 Informationsflöde för nettobehovsplanering.
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Karakteristiska egenskaper:

� Metoden är komplex och svår att förstå fullt ut för
användaren.

� Ny tillverkning planeras in så att inleverans eller leverans till
kund sker så sent som möjligt, utgående ifrån önskat datum.

� Nya tillverkningsförslag kommer uteslutande ifrån kund-
orderbehov, eller behov från fastställda produktionsplaner på
slutproduktnivå.

� Fastställda struktursamband mellan ingående artiklar i en
produkt, gör det möjligt att spåra varifrån materialbehov som
gett upphov till nya order kommer.

� Vid varje MRP kontrolleras redan inplanerad tillverkning och
montering. Har förutsättningarna förändrats tidigareläggs
eller senareläggs tillverkning och montering.

5.2 Styrande parametrar i JDE

5.2.1 Planeringshorisont

Planeringshorisonten (PH) är den punkt där prognoserna faller
bort (de syns ej), och bara de verkliga ordrarna syns. Den här
punkten kan styras så att den blir olika för olika produkter. När
prognoserna har fallit bort från översta nivån i strukturen slår
det igenom på artikelnivå. B-klassade produkter ska ha en plane-
ringshorisont som ligger långt fram i tiden, eftersom de bara
produceras mot kundorder. För A-klassade produkter måste det
finnas en beredskap, eftersom en kundleverans ska lämna fabri-
ken senast dagen efter en order har inkommit.

5.2.2 Meddelandehorisont

Meddelandehorisonten (MH) styr hur långt framåt i tiden plane-
raren kan se prognoser och order. Order och prognoser som ligger
mycket långt fram i tiden är inte intressanta eftersom de inte ska
produceras i närtid. De är inte intressanta eftersom de binder
kapital i ett lager, medan de ligger och väntar på montering eller
försäljning.
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5.2.3 Ledtid

Ledtiden som anges i JDE styr hur de meddelanden som plane-
rarna får presenteras. Om ledtiden sätts till fem dagar övergår ett
O-meddelande (skapa order) till B-meddelande (behov inom led-
tiden) fyra dagar före aktuell sats ska vara levererad till kund.
Ledtiden behandlas ytterligare i kap 6.

5.2.4 Säkerhetslager

Säkerhetslagret fungerar som en order i JDE och ger en buffert.
När säkerhetslagret är satt till noll finns det ingen reserv som tar
upp svängningarna i orderingången. När säkerhetslagret har ett
för högt värde finns det en uppenbar risk att personalen ignorerar
de arbetsordrar som kommer från säkerhetslagret. Säkerhetsla-
ger behandlas ytterligare i kap 8.

5.2.5 Partiformningskod och värde partiformning

Det finns sex olika partifomningskoder i JDE.

0. Reorder point (Not planned by MPS/MRP/DRP).

1. Lot-for-lot or as required.

2. Fixed order quantity.

3. Economic order quantity (EOQ).

4. Periods of supply.

5. Rate scheduled item.

Den metod som används idag är ”periods of supply”. Tillsammans
med partiformningskoden används en parameter (värde-parti-
formning) som drar till sig behov som ligger utanför angivna
tidsramar. Sätts värde-partiformning till fyra motsvarar det de
behov som ligger fyra dagar utanför ledtiden som sätts i JDE och
även fyra dagar utanför MH. Behoven som finns samlas ihop och
ligger koncentrerade till en dag i veckan. Vilken veckodag det är
baseras på ledtiden som finns angiven i JDE i kombination med
att alla prognosordrar ligger på fredagar. Ett exempel på hur
tillgång och behov ser ut finns i bilaga 5.

Förutsättningen är att ”periods of supply” ska användas även i
fortsättningen. Detta gör att de övriga metoderna inte kommer
att beaktas.
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5.2.6 Ramplan och mix

Ramplanen talar om vilken takttid som tillverkningen ska arbeta
efter. Takttiden anger hur en artikel ska tillverkas baserat på
takten i försäljningen. Den slår inte igenom för monteringen
eftersom pumpar och motorer ska byggas mot kundorder och
säkerhetslager, inte mot prognos. Ramplanen tar dock inte någon
hänsyn till hur mycket en artikel säljs som reservdel.

Mixen plockas fram ur JDE och presenteras som den procentuella
fördelningen mellan de olika produkterna på artikelnivå. Mixen
av de ingående artiklarna behövs eftersom ramplanen läggs på
produktgrupper.

5.3 Bristlista
När monteringsplaneraren reserverar material för kommande
monteringsperiod skapas bristlistan. De behov som finns på
bristlistan är de ordrar som ska monteras under kommande
period, som i dagsläget kan vara upp till två veckor. Bristlistan
tar inte hänsyn till att det förekommer ett behov av reservdelar.
Detta gör att det kan uppstå en verklig brist trots att tillverk-
ningsgrupperna följer den lista som kommer från monterings-
planeringen.

5.4 Meddelanden
Tillverkningsplanering och monteringsplanering indikeras i JDE
med hjälp av ett antal olika meddelanden i form av bokstäver.

B och O är de meddelanden som indikerar att det finns ett behov.

� B: Skapa order, behov inom ledtid.

� O: Skapa order.

Eftersom JDE är ett nettobehovsplaneringssystem planerar det
om varje natt då MRP körs. Detta gör att det finns ett antal
meddelanden som indikerar att en order ska tidigareläggas,
senareläggas, öka antal, minska antal mm. Dessa meddelanden
har bara betydelse när en order har lagts upp. Därför ska till-
verkningen och monteringen vänta så länge som möjligt med
orderstart för att få så riktiga meddelanden som möjligt. Exempel
på hur meddelandena presenteras finns i bilaga 6 och bilaga 7.



Optimering av säkerhetslager

- 13 -

6 Ledtid
I alla företag som tillverkar mer än ett artikelnummer före-
kommer det två typer av ledtid. Den första av dessa är den
verkliga ledtiden som är tillverkningstiden för en detalj, från
ämne till färdig detalj (LTV). Den andra ledtiden är tidsåtgången
för att köra den mix av artiklar som tillverkningsgruppen
ansvarar för (LTM).

6.1 Ledtidens påverkan på meddelanden i JDE
Beroende på om ledtiden sätts till LTV eller LTM i JDE, blir
meddelandena som planerarna får olika. Parametern ledtid i JDE
avgör när ett tillverkningsmeddelande förändras från O till B. För
att det ska vara lätt att läsa meddelandena och veta vilka
meddelanden som är viktigast, ska planeringen utgå ifrån enbart
B- eller O-meddelanden.

För att få med rätt mängd meddelanden som täcker upp tiden till
nästa gång det finns möjlighet att köra samma artikel måste LTM

vara känd. LTV måste vara känd för att planeraren ska veta när
tillverkningen av artikeln senast måste startas för att undgå brist
i nästa led.

Mängden meddelanden som planeraren ser styrs med PH på slut-
produkt och MH på den egna artikeln.

Varje maskingrupp bör behandlas individuellt eftersom de har
olika förutsättningar. För vissa grupper på Parker ingår härdning
i LTV. Denna del av processen har de små möjligheter att påverka
eftersom den sker hos en underleverantör.

6.1.1 Planering med B-meddelanden.

Målet med att sätta ledtiden i JDE till LTM är att planerarna
bara ska behöva ta hänsyn till de B–meddelanden som JDE ger.
För att detta ska fungera i praktiken måste LTM sättas till vad
den verkligen är plus en dag. När LTM blir kortare är det ännu
viktigare att få med rätt antal dagar så att meddelandena blir
riktiga. Detta för att bygga upp och behålla förtroendet för
systemet. När hänsyn bara tas till B–meddelanden kan PH och
MH för maskingruppen sättas längre bort än ledtiden eftersom de
meddelanden som kommer efter ledtidens slut indikeras med O.

Maskingruppen blir beroende av hur PH är satt på färdiga
produkter. När prognosen faller bort för färdig produkt slår detta
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igenom ända ner på artikelnivå. Om maskingruppen ska tillverka
detaljer mot prognos, måste PH för monteringen ligga efter LTV

för maskingruppen. LTV är den tidpunkt då produktion senast
kan starta för att brist inte ska uppstå i monteringen. Figur 6.1
och 6.2 visar hur meddelanden visas i tiden. Den ofyllda pilen i
dessa figurer och efterföljande indikerar LTV.

PH, montering, 7 dagar.
MH, montering, 10 dagar. PH, maskingrupp, 13 dagar. (18 dagar)

MH, maskingrupp, 13 dagar. (18 dagar)
Ledtid montering Ledtid maskingrupp

värde partiformning värde partiformning
B-meddel. montering B-meddel. maskingrupp

Figur 6.1: Maskingrupp med LTM= tio dagar.

PH, montering, 7 dagar.
MH, montering, 10 dagar.

Ledtid montering Ledtid maskingrupp PH, maskingrupp, 8 dagar. (13 dagar)
MH, maskingrupp, 8 dagar. (13 dagar)

värde partiformning värde partiformning
B-meddel. montering B-meddel. maskingrupp

Figur 6.2: Maskingrupp med LTM = fem dagar.

När B-meddelanden används för att tala om hur stora satser som
ska startas, och gruppen startar tillverkning vid LTV, får de med
det verkliga behovet plus behovet för ytterligare en dag. Det finns
en dags flexibilitet för startdag. Risk finns att de startar för sent
eller för tidigt eftersom den enda indikation i tid som de får är
inleveransdatum. De måste räkna fram startdag. Om en större
flexibilitet behövs måste ledtiden förlängas. Det är möjligt att det
inte är nödvändigt eftersom maskingruppen även tillverkar
prognosordrar medan monteringen bara monterar verkliga
ordrar. Som läget är nu ligger prognoserna något över verklig
produktion och grupperna klarar av att försörja monteringen.
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6.1.2 Planering med O-meddelanden.

Målet med att använda LTV är att planerarna bara ska behöva ta
hänsyn till O–meddelanden. Ytterligare en vinst är att det går att
utnyttja B–meddelanden som varningsmeddelanden. Skulle ett B
komma upp vet planeraren att det är risk för att den artikeln blir
sen till monteringen. Ledtiden sätts till LTV plus två dagar för att
planeraren ska ha en dag på sig att få igång produktionen av
artikeln.

PH, montering, 7 dagar.
MH, montering, 10 dagar.

Ledtid montering Ledtid maskingrupp PH, maskingrupp, 10 dagar. (15 dagar)
MH, maskingrupp, 10 dagar. (15 dagar)

värde partiformning värde partiformning värde partiformning
B-meddel. montering B-meddel. maskingrupp O-meddel. maskingrupp

Figur 6.3: Maskingrupp med LTM= tio dagar

PH, montering, 7 dagar. MH, montering, 10 dagar.
PH, maskingrupp, 5 dagar. (10 dagar)
MH, maskingrupp, 5 dagar. (10 dagar)

Ledtid montering Ledtid maskingrupp
värde partiformning
O-meddel. maskingrupp

värde partiformning värde partiformning
B-meddel. montering B-meddel. maskingrupp

Figur 6.4: Maskingrupp med LTM = fem dagar

När O-meddelanden används är det MH som styr för hur lång tid
meddelanden kommer med. Förutom att titta på inleverans-
datum, får gruppen en varning om något meddelande skulle bli B.
Vid start måste de då även ta med B-meddelandet. Att använda
sig av enbart O-meddelanden kan bli komplicerat när LTM är
kort.

6.2 Ledtid i maskingruppen Cylindertrumma LVP
Före någon förändring gjordes var Cylindertrummas parametrar
satta enligt figur 6.5. De fick B-meddelande samma dag som
artikeln skulle börja produceras. Om de hade använt sig av O-
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meddelande hade de fått med sig rätt mängd för satsen. PH för
monteringen gjorde och gör fortfarande att prognoserna för
Cylindertrumma faller bort för de två sista dagarna. Detta kan ha
stor betydelse för mängden detaljer som produceras.

PH, montering, 10 dagar.
MH, montering, 10 dagar.

Ledtid montering Ledtid cylindertrumma PH, cylindertrumma, 10 dagar. (15 dagar)
MH, cylindertrumma, 10 dagar. (15 dagar)

värde partiformning värde partiformning värde partiformning
B-meddel. montering B-meddel. cyl. tr. O-medde. cyl. tr.

Figur 6.5: Parametervärden för Cylindertrumma LVP före några
förändrinar gjordes.

I ett första test har parametrarna satts enligt figur 6.1, förutom
PH för monteringen som fortfarande är 10 dagar. Testet har ännu
inte utvärderats.

7 Kapacitet
Kapacitet definieras av hur hög beläggning en maskingrupp
klarar av, med det antal maskiner och den personal som finns
tillgänglig. Är slutprodukten beroende av detaljer från flera
maskingrupper, så är det omöjligt att tillverka fler produkter än
vad den maskingrupp med lägst kapacitet klarar av att försörja
monteringen med.

7.1 Beräkning av kapacitet
Ett underlag för att standardisera beräkningarna av kapacitet i
styrande maskin har tagits fram. Resultatet av beräkningen visar
hur många gånger det är möjligt att ställa styrande maskin varje
vecka eller varje dag. Beroende på hur takttiden är kan olika
antal ställ göras utan att det blir brist i monteringen. Takttiden
anger hur en artikel ska tillverkas baserat på takten i försälj-
ningen för att motsvara kundens behov.



Optimering av säkerhetslager

- 17 -

Beräkningarna utgår ifrån de uppgifter som finns tillgängliga i
VSM-kartan för aktuell grupp. Uppgifter för beräkningen, som
har lagts in i ett exelark är:

1. Typ av styrande maskin (manuell eller automat).

2. Bemanning i maskingruppen, (antal skift och antal
operatörer/skift).

3. Bemanning i styrande maskin.

4. Tillverkningstakt (st/år).

5. Cykeltid för detaljen. Måste maskinen stå still vid laddning av
ny detalj ska även operatörens cykeltid räknas med.

6. Ställtid.

7. Förstabit.

Utifrån dessa uppgifter räknas följande data fram:

1. Tillverkningsbehov/dygn (st).

2. Maskintid för att klara kundens behov.

3. Medeltiden för ett ställ och förstabit.

4. Procentuella utnyttjandegraden av aktuell maskin baserat på
antalet skift och antalet ställ/vecka.

5. Ledtiden för mixen beroende på antalet ställ/vecka.

Med utgångspunkt från dessa data och maskingruppens
uppföljning, går det att fastställa hur lång LTM blir.

Finns det flera maskiner som har liknande cykeltider är det
lämpligt att kontrollera alla maskiner. De yttre omständig-
heterna kan vara olika för de olika maskinerna.

Räkneexempel har gjorts för Cylindertrumma LVP, se bilaga 8.

8 Lager
För att kunna möta kundernas krav och leverera i rätt tid bör det
finnas ett säkerhetslager alternativt säkerhetstid. Säkerhetstid
kan med fördel användas för produkter som bara produceras ett
fåtal gånger per år. Med lämplig säkerhetstid kan med god sanno-
likhet brist undvikas. Utnyttjas i stället säkerhetslager, finns
artikeln hela tiden i lager.
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Användning av säkerhetslager eller säkerhetstid kommer från
osäkerhet i bla ledtider, kvalité mm. För att kunna minska
säkerhetslagren måste processen i maskingruppen bli stabil, och
ledtiderna kortas. Ett sätt att korta ledtiderna är att minska
ställtiderna.

För att minska kostnaderna för lagerhållning bör material som
finns i lager om möjligt ligga tidigt i materialflödet. Lager-
hållningskostnaderna för färdiga produkter är mycket högre, än
för de ingående komponenterna. Exempel på hur lagren kan vara
placerade, beroende på hur produktionen är planerad, visas i
figur 8.1.

Anskaffning Halvfabrikats Montering/ Utleverans
tillverkning Sluttillverkning

Tillverkning
mot lager

Tillverkning
mot leveransplan

Montering
mot order

Tillverkning
mot kundorder

Konstruktion
mot kundorder

Figur 8.1: Lagerplacering.

8.1 Säkerhetslager
Säkerhetslagrets funktion är att ta upp avvikelser från det
normala i efterfrågan. SL ska gardera mot brist i lagret under
ledtiden vid oväntat höga utleveranser, längre ledtider vid in-
leverans än förväntat, saldofel mm. Variationerna i efterfrågan
skapas av kunderna. Om denna efterfrågan avviker från vad som
är normalt ska SL ligga som reserv för att möta kundens tempo-
rära ökning av efterfrågan. Detta innebär att om det finns ett
högt krav att tillfredsställa kunden dvs en hög servicenivå, så
måste det finnas ett stort säkerhetslager [3].
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8.2 Beräkning av säkerhetslager
En grund för beräkning av SL har tagits fram med hjälp av
formeln:

SL=SF*K*(LT0,5) (8.1)

SF: Motsvarar nivån på leveranseffektiviteten och är ett tal som
är kopplat till normalfördelningens utformning.
93% leveranseffektivitet ger SF=1,48.
50% leveranseffektivitet ger SF=0. Med andra ord. För en
servicenivå upp till 50%, där varannan kundorder kan expedieras,
behövs inte något SL.

K: Ett värde K har använts för att ta hänsyn till att olika detaljer
har olika spridning. Konstanten är större ju större variationen i
efterfrågan är (periodvis stor, periodvis liten). Ett jämt flöde till
kund gör att ett mindre SL behövs.

LT: Ledtiden för mixen. Den tid det tar att komma tillbaka till
samma artikel.

Efterfrågan antas följa en normalfördelning med ett medelvärde i
efterfrågan per tidsenhet. Bilaga 9 visar SL som funktion av
servicenivån.

Utifrån grundformeln har de parametrar som är specifika för
Parker i Trollhättan byggts på. Det är ramplanen, reservdelar och
kundorder.

SL=SF*K*(LT0,5)*((R+RE)/5)*KO (8.2)

R: Ramplan, beräknad efterfrågan på aktuell artikel under en
vecka. Vid en upp- eller nedgång är det viktigt att ramplanen
förändras.

RE: Det antal reservdelar som säljs i genomsnitt varje vecka.
Ramplanen tar inte hänsyn till reservdelsförsäljningen vilket gör
att den måste läggas till separat.

KO: Kundorder, i procent, som kommer inom artikelns och
monteringens ledtid. För de kundorder som kommer in tidigare
behövs inget SL.
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Formeln 8.2 ligger till grund för det excelark som skapats för
beräkning av SL för ämneslager och detaljlager. Excelarket är
lätt att använda för att SL ska kunna uppdateras kontinuerligt.
Se bilaga 10.

I dagsläget går det inte att implementera beräkningarna i JDE
utan de måste ske manuellt. Det är fullt funktionsdugligt som
excelark men om beräkningarna låg i JDE skulle det ge kvalitets-
säkring och effektivitetsvinst.

9 Planering
Det är många som är beroende av att förstå hur JDE fungerar
eftersom ansvar för avrop av ämnen och tillverkningsplanering är
delegerat till de olika maskingrupperna. I varje maskingrupp
finns en ansvarig operatör. För monteringsplanering finns en
planerare för varje flöde.

En stor nackdel är att många planerare inte förstår hur
planeringssystemet ”tänker”.

9.1 Monteringsplanering
Monteringsplaneringen ser mycket olika ut för de tre flödena
LVP, fasta och variabla.

För LVP kommer ca 54% av alla order in 0-2 dagar före kunden
vill ha sina produkt. Detta gör att planering och omplanering
måste ske ofta. Motsvarande procentsats för fasta och variabla är
22% respektive 5%.

9.2 Produktionsplanering
I varje tillverkningsgrupp finns det en ansvarig operatör för avrop
och startplanering. De är beroende av ett väl fungerande system
så att de kan åstadkomma ett synkroniserat flöde till
monteringen. Idag använder de sig delvis av JDE samt egna
system för att se om avropsplanen stämmer och i vilken ordning
de ska starta tillverkningen.

Jobbet som planerare ger ett extra lönepåslag vilket gör att de
flesta vill ha den kompetensen. Planerarjobbet rullar nu halvårs-
vis, vilket är en alldeles för kort tid för att få en chans att göra ett
bra jobb.
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10 Resultat
Examensarbetet har resulterat i ett gemensamt sätt att räkna
fram säkerhetslagrets (SL) storlek för de olika tillverknings-
gruppernas ämnes- och detaljlager. Beräkningarna sker med
hjälp av ett Excelark där de ingående parametrarna som
påverkar SLs storlek är lätt identifierbara. Uppbyggnaden av
beräkningarna gör det enkelt att se vilken eller vilka faktorer
som har störst påverkan på storleken av SL. Det ger därmed en
indikation på vilket problem som bör prioriteras för att sänka
lagerkostnaderna.

För att möjliggöra beräkningen av säkerhetslagrets storlek,
måste den tid det tar att köra mixen av artiklar för tillverknings-
gruppen (LTM) vara känd. En gemensam grund för hur LTM ska
beräknas har tagits fram. Detta för att hela verkstadens LTM ska
vara beräknade utifrån samma grunder.

11 Slutsatser
Rätt storlek på SL är mycket viktigt för att produktionen ska
kunna löpa utan störningar.

Lagerkostnaderna ökar när lagret ligger sent i kedjan, därför bör
största delen av lagret ligga som detaljer, eller om det är möjligt
som ämnen.

För att produktionen ska fungera med ett minimum av lager, blir
rätt bemanning i grupperna oerhört viktig. Grupperna kräver en
minsta bemanning, för att de ska kunna producera rätt mängd
artiklar i rätt tid. Ett alternativ är att någon utifrån kan gå in i
gruppen vid ställ, så att produktionen inte stannar av.

När lagren minimeras lyfts problemen fram direkt och kräver en
snabbare lösning, så att försäljningen inte minskar och att
fabriken blir ekonomiskt lidande.

Det saknas samordning av materialplaneringen i verkstaden. En
funktion som huvudplanerare alternativt systemansvarig skulle
behövas, för att ge gemensamma riktlinjer för alla flödena samt
för att sköta uppföljning av gjorda förändringar.
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12 Rekommendationer till fortsatt arbete
En naturlig fortsättning på arbetet med SL är att använda den
framtagna metoden på lagernivåerna av färdiga produkter i
Trollhättan och på EDC, centrallagret för europaleveranser.

För att se hur meddelandena i JDE bäst ska hanteras bör ett test
med O-meddelanden genomföras. Därefter kan det bästa sättet
att hantera meddelandena på utvärderas. Om det är möjligt bör
alla maskingrupper planera på samma sätt. Detta för att göra det
enkelt för planerarna att hjälpa varandra när problem uppstår.

När planerarna i tillverkningsgruppen Cylindertrumma LVP
skulle börja läsa sina meddelanden som de fick från JDE, visade
det sig att de saknade kunskaper om planeringssystemet. Utifrån
dessa erfarenheter rekommenderas det att en riktad utbildning
skapas för planerarna i tillverkningsgrupperna.

Vid arbetet med att skapa en metod för att beräkna SL har det
visat sig att det är ytterligare parametrar i JDE som bör ha en
gemensam metod att räknas ut på. Det bör utarbetas ett gemen-
samt verktyg för att skapa ramplanen och mixen. Ramplanen och
mixen styr företagets förmåga att producera rätt detaljer i rätt tid
till sina kunder. Dessutom styrs SL av ramplanen och mixen.

Beräkningen av SL skulle vinna på att vara implementerad i
JDE. En undersökning som kartlägger vilka möjligheter som
finns bör göras, för att få en kvalitetssäkring och en
effektivitetsvinst.
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13 Källförteckning

13.1 Interna dokument
Dokument som bara finns tillgängliga på Parker.

1. Manual som styr VSM mapparna, dok identitet 4006875.

13.2 Litteratur
2. Axsäter, Sven. 1991. Lagerstyrning. Lund. Studentlitteratur.

3. Lumsden, Kenth. 1998. Logistikens grunder. Lund.
Studentlitteratur.

4. Mattsson, Stig-Arne. 1999. Produktionslogistik:
Planeringsmiljöer och planeringsmetoder. Permatron.

5. Rother, Mike. mfl. 1999. Learning to See. Brookline. Lean
Enterprise Institute.

6. Segerstedt, Anders. 1999. Logistik med fokus på Material- och
Produktionsstyrning. Liber AB.

7. Vännman, Kerstin. 1990. Matematisk statistik. Lund.
Studentlitteratur.

13.3 Personreferenser
Personer som har intervjuats under arbetets gång. Flera av dem
har även ställt upp för diskussioner och fungerat som "bollplank".

8. Berntsson, Peter, Order och planering, fasta, Parker.

9. Carlsson, Björn, Produktionsteknik, Parker.

10. Ericsson, Mikael, Produktionsteknik, Parker.

11. Hansson, Åsa, Produktionsstöd JDE, Parker.

12. Ljungqvist, Jonas, Lean Champion, Parker.

13. Petersson, Kerstin, Order och planering, variabla, Parker.

14. Sundberg, Lars Åke, Order och planering, LVP, Parker.

15. Svantesson, Roger, Planering axlar, LVP, Parker.

16. Svärd, Ronald, Produktionsteknik, Parker
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17. Söderberg, Patrik, Planering Cylindertrumma, LVP, Parker

18. Önnhammar, Joakim, Planering Cylindertrumma, LVP,
Parker
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Bilaga 1

Papperskopia finns på HTU i Trollhättan.
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Bilaga 2
Dagar F1/T1/TF

Antal Rader Antal Rader
0 - 2 3602 1114 54,9% 69,9%
3 - 5 359 122 5,5% 7,7%
6 - 10 743 95 11,3% 6,0%
11 - 15 357 46 5,4% 2,9%
16 - 20 345 42 5,3% 2,6%
>20 1159 174 17,7% 10,9%
Summa 6565 1593

Dagar F1+/T1+
Antal Rader Antal Rader

0 - 2 4583 1981 53,7% 72,9%
3 - 5 602 212 7,1% 7,8%
6 - 10 688 118 8,1% 4,3%
11 - 15 371 67 4,4% 2,5%
16 - 20 233 47 2,7% 1,7%
>20 2050 292 24,0% 10,7%
Summa 8527 2717

Dagar F11
Antal Rader Antal Rader

0 - 2 1698 604 22,5% 36,7%
3 - 5 635 172 8,4% 10,5%
6 - 10 519 150 6,9% 9,1%
11 - 15 412 86 5,5% 5,2%
16 - 20 375 93 5,0% 5,7%
>20 3918 540 51,8% 32,8%
Summa 7557 1645

Dagar F12
Antal Rader Antal Rader

0 - 2 1294 544 21,3% 32,4%
3 - 5 527 168 8,7% 10,0%
6 - 10 422 129 7,0% 7,7%
11 - 15 335 115 5,5% 6,8%
16 - 20 298 102 4,9% 6,1%
>20 3194 622 52,6% 37,0%
Summa 6070 1680
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Dagar V12
Antal Rader Antal Rader

0 - 2 46 23 6,4% 9,2%
3 - 5 51 23 7,1% 9,2%
6 - 10 44 20 6,1% 8,0%
11 - 15 34 14 4,7% 5,6%
16 - 20 68 31 9,4% 12,4%
>20 480 139 66,4% 55,6%
Summa 723 250

Dagar V14
Antal Rader Antal Rader

0 - 2 0 0 0,0% 0,0%
3 - 5 0 0 0,0% 0,0%
6 - 10 1 1 1,9% 2,9%
11 - 15 2 2 3,7% 5,7%
16 - 20 23 10 42,6% 28,6%
>20 28 22 51,9% 62,9%
Summa 54 35

Dagar VP1
Antal Rader Antal Rader

0 - 2 142 106 47,5% 52,0%
3 - 5 36 27 12,0% 13,2%
6 - 10 9 9 3,0% 4,4%
11 - 15 11 7 3,7% 3,4%
16 - 20 7 7 2,3% 3,4%
>20 94 48 31,4% 23,5%
Summa 299 204

Dagar: Intervall där kunden lägger sina order.

Antal: Antal i stycken och i procent för den aktuella produkten
inom intervallet.

Rader: Antal orderrader i stycken och i procent för den aktuella
produkten inom intervallet.
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Bilaga 3

Förbrukning:  Cylindertrumma LVP,  FY-01.       

Storlek Art. nr. Förbrukat Förbr./v Inlevererat Inl./v
F1-12 3798720 339 7,7 346 7,9
F1-20 3704527 1023 23,3 984 22,4
F1-30 3704540 1809 41,1 1628 37,0
F1-40 3799394 2262 51,4 1878 42,7
F1-60 3799393 5902 134,1 5401 122,8
F1-80 3796342 7231 164,3 6497 147,7
F1-110 3795314 1427 32,4 1186 27,0
F2-53 3780207 1062 24,1 889 20,2
F2-70 3780484 936 21,3 793 18,0
T1-50 3792025 2045 46,5 2420 55,0
T1-80 3799396 1577 35,8 1598 36,3

Summa F1 25613 582,1 23620 536,8

Storlek Art. nr. Förbrukat Förbr./v Inlevererat Inl./v
F1-25 3781726 1936 44,0 2025 46,0
F1-41 3781727 5951 135,3 5522 125,5
F1-51 3781728 2318 52,7 2523 57,3
F1-61 3781729 8380 190,5 9002 204,6
F1-81 3781730 6123 139,2 5742 130,5
F1-101 3781731 1901 43,2 1817 41,3
T1-81 3781985 9 0,2 20 0,5
T1-121 3781986 5 0,1 20 0,5

Summa F1+ 26623 605,1 26671 606,2

Tot. Summa 52236 1187 50291 1143,0
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Bilaga 6

B = Skapa order, behov inom ledtid.

S = Varningsmeddelande.

T = Försenad order.

A = Varningsmeddelande.
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Bilaga 8
Kapacitet att köra mixen i Makino.

Gröna och gula fält fylls i. Lila fält uppdateras genom
beräkningar som ligger i Excelarket.
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Kapacitet att köra mixen i Glesason.

Gröna och gula fält fylls i. Lila fält uppdateras genom
beräkningar som ligger i Excelarket.
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Av Makino och Gleason, är det Gleason som är styrande maskin.

Gleason är en gammal manuell maskin som inte bör beläggas till
mer än ca 65%. För att hamna helt rätt måste det ske genom att
testa olika ledtider.

Det finns inget exakt sätt att ta fram LTM på eftersom varje ma-
skin har sina speciella förutsättningar.
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Bilaga 10

Säkerhetslager ämnen, Cylindertrumma LVP, 020315

STORLEK ART NR SL (st) SL (st) SL (st) LEDTID RAMPLAN RE KO K
75% 84% 93% (dagar) (%/vecka) (%/vecka) % av antal Spridning

lev.eff. lev.eff. lev.eff.

F1-25 Se F1-61 0 0 0 15
F1-41 Se F1-61 0 0 0 15
F1-51 Se F1-61 0 0 0 15
F1-61 3780275 273 407 603 15 70% 5% 100% 1,25
T1-81 Se F1-61 0 0 0 15
F1-81 3780049 95 142 210 15 30% 5% 100% 1
F1-101 Se F1-81 0 0 0 15
T1-121 Se F1-81 0 0 0 15

Summa F1+ (st) 368 549 813 575

F1-12 Se F1-30 0 0 0
F1-20 Se F1-30 0 0 0
F1-30 370526 54 80 119 20 13% 4% 100,0% 1,33
F1-40 3705320 21 32 47 20 7% 4% 100,0% 1
F1-60 3703867 132 197 291 20 28% 4% 100,0% 1,5
F1-80 3708737 82 122 180 20 26% 4% 100,0% 1
F1-110 3780904 16 23 35 20 5% 4% 100,0% 1
F2-53/ 3781257 25 37 55 20 4% 4% 100,0% 2
F2-70/ 3780532 26 38 57 20 4% 4% 100,0% 2
T1-50 3792024 73 109 161 20 12% 4% 100,0% 2
T1-80 Se F1-60 0 0 0

Summa F1 (st) 428 638 945 495

TOTALT (st) 796 1188 1758 1070
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Säkerhetslager detaljer, Cylindertrumma LVP, 020315

STORLEK ART NR SL (st) SL (st) SL (st) LEDTID RAMPLAN RE KO K
75% 84% 93% (dagar) (%/vecka) (%/vecka) % av antal Spridning

lev.eff. lev.eff. lev.eff.

F1-25 3781726 13 20 30 10 7% 5% 73,3% 1
F1-41 3781727 34 51 76 10 18% 5% 73,3% 1
F1-51 3781728 43 65 96 10 12% 5% 73,3% 2
F1-61 3781729 61 91 135 10 33% 5% 73,3% 1
F1-81 3781730 44 66 97 10 23% 5% 73,3% 1
F1-101 3781731 13 19 28 10 7% 5% 73,3% 1
T1-81 3781985 0 0 0 10 0% 73,3% 1
T1-121 3781986 0 0 0 10 0% 73,3% 1

Summa F1+ (st) 209 312 462 575

F1-12 3798720 12 17 26 10 3% 4% 77,1% 2
F1-20 3704527 7 11 16 10 4% 4% 77,1% 1
F1-30 3704540 9 13 20 10 5% 4% 77,1% 1
F1-40 3799394 12 17 26 10 7% 4% 77,1% 1
F1-60 3799393 32 47 70 10 19% 4% 77,1% 1
F1-80 3796342 44 66 98 10 26% 4% 77,1% 1
F1-110 3795314 9 13 19 10 5% 4% 77,1% 1
F2-53/ 3780207 14 20 30 10 4% 4% 77,1% 2
F2-70/ 3780484 14 21 31 10 4% 4% 77,1% 2
T1-50 3792025 40 59 88 10 12% 4% 77,1% 2
T1-80 3799396 33 49 72 10 10% 4% 77,1% 2

Summa F1 (st) 224 335 495 495

TOTALT (st) 433 647 957 1070

SL=SF*K*(LT0,5)*((R+RE)/5)*KO

SL: Säkerhetslagret ska gardera mot brist i lagret under ledtiden (LT) vid oväntat höga 
utleveranser, långa ledtider för inleveranser och långa leveranstider.

SF: Motsvarar nivån på leveranseffektiviteten. 
75% leveranseffektivitet ger SF=0,67
84% leveranseffektivitet ger SF=1,00
93% leveranseffektivitet ger SF=1,48

LT: Ledtiden för mixen. Den tid det tar att komma tillbaka till samma artikel.
R: Ramplan, beräknad efterfrågan på aktuell artikel under en vecka.
K: Konstant som är större ju större variationen i efterfrågan är (periodvis stor, peiodvis

liten). Spridningen på efterfrågan av artikeln.
RE: Procentuella antalet reservdelar i förhållande till sålda pumpar och motorer.
KO: Kundorder, i procent, som kommer inom artikelns och monteringens ledtid.

LT0,5: Efterfrågan förutsätts vara normalfördelad. Sannolikheten att efterfrågan ska öka
lika mycket under hela ledtiden minskar ju längre ledtiden är.


