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EXAMENSARBETE

Produktionsplaneringsrutiner för manuella
svetsresurser

Sammanfattning

Trestad Svets AB (TSAB) är ett företag som utför legotillverkning i
rostfria, höglegerade och värmehållfasta material.

TSAB vill förbättra planering och styrning av de svetsoperatörer
som arbetar med manuell svetsning. Till dessa förbättringar vill
TSAB använda det befintliga affärssystemet (XAL) i större
utsträckning än vad som sker i dagsläget.

Företaget vill att ändamålsenliga planeringslistor över svets-
operatörernas beläggning skall kunna skrivas ut. 

Denna rapport redogör för bakomliggande orsaker till svårigheter
att produktionsplanera och styra svetsoperatörerna. Andra delar
som redogörs för är systemförändringar hos XAL, förbättrings-
förslag gällande produktionsplaneringsrutiner samt dokumentering
av inmatningsrutiner i XAL.  

Examensarbetet har resulterat i att produktionsplaneringen för de
manuella svetsresurserna kan ske med hjälp av XAL.
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DISSERTATION

Production planning procedures for manual
welding resource

Summary
Trestad Svets AB (TSAB) is a company which carries out sub-
contracting production in stainless, high-alloying and high
temperature stability materials.

TSAB wants to improve the planning and to be able to control the
welding operators who are working with manual welding. For these
improvements TSAB wants to use the existing business system
(XAL) to a larger extent than what is done today.

The company wants to be able to print appropriate planning lists of
the welding operators´ covering.

This report describes the underlying reasons for the difficulties of
the production planning and controlling the welding operators.
Other parts that are being described are system changes of XAL,
suggestions of improvements concerning production planning
routines as well as documentation of input routines in XAL.

This work has resulted in the fact that the production planning for
the manual welding resources can be executed by XAL.

Keywords: XAL, welding resource.

Publisher: University of Trollhättan/Uddevalla, Department of Technology
Box 957, S-461 29 Trollhättan, SWEDEN
Phone: + 46 520 47 50 00  Fax: + 46 520 47 50 99  E-mail: teknik@htu.se

Author: Christina Back, Anna Johansson
Examiner: Oskar Jellbo
Advisor: Kim Halvorsen, Trestad Svets AB
Subject: Mechanical Engineering, Manufacturing Engineering
Language: Swedish Number: 2002:01M Date: April 22, 2002



Förord
Examensarbetet utgör en viktig del av maskiningenjörs-
utbildningen och har utförts under 10 veckor.

Vi vill tacka all berörd personal på Trestad Svets AB som har
hjälpt oss och svarat på frågor i samband med vårt examens-
arbete. Ett speciellt tack till Claes-Göran Frankenberg.

Vi vill även tacka vår handeldare på Trestad Svets AB Kim
Halvorsen och vår examinator på HTU Oskar Jellbo.

Trollhättan april 2002.

Anna Johansson Christina Back
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1 Inledning
Examensarbetet utgör ett av de avslutande momenten i
maskiningenjörsutbildningen 120 poäng med inriktning mot
produktionsteknik. Arbetet är på C-nivå, 10 poäng, och har
utförts vid ett Trollhätteföretag som heter Trestad Svets AB
(TSAB).

1.1 Bakgrund
TSAB är ett företag som växt mycket de senaste åren både
gällande omsättning och personal. Denna ökning har berott
på övertagande av VAC:s avdelning för halvfabrikatsplåt och
kraftig ökning av order från dåvarande ABB Stal. På grund av
denna utveckling har ett förbättringsbehov uppstått gällande
planering och styrning av produktionen. Företaget vill i första
hand förbättra produktionsplanering och styrning av svets-
operatörer som arbetar med manuell svetsning. 

När förbättringarna fungerar för avdelningen för manuell
svetsning kan dessa förbättringar utökas att gälla för
operatörer i hela produktionen. 

1.2 Problembeskrivning
Som en följd av att TSAB har vuxit mycket på kort tid har
produktionsplaneringen gällande operatörer och artikelflöden i
produktionen inte följt med i utvecklingen. Detta har i sin tur
medfört planeringsproblem för operatörer och främst de
operatörer som arbetar med manuell svetsning. Problemet
ligger i att varje enskild svetsoperatör inte har kompetens eller
de certifikat som krävs för att tillverka samtliga artiklar i
produktionen. Svetsoperatörerna utför även andra arbets-
uppgifter än enbart manuell svetsning t ex riktning, slipning,
gradning, putsning och bockning. Dessa operationer ligger
vanligtvis hos andra avdelningar och det innebär att svets-
operatörernas tid hamnar på fel avdelning.

Nästan all produktionsplanering sker i företagets affärssystem
XAL, genom att alla maskiner finns med som resurser i
systemet. Däremot finns inte svetsoperatörerna med som
resurser i systemet. Detta innebär att styrning och planering
av svetsoperatörer med hjälp av XAL inte är möjligt. Det skulle
därför underlätta och förenkla planeringen av svets-
operatörerna om dessa också fanns med i systemet.
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All planering för svetsoperatörerna utförs i dagsläget manuellt
och detta tar onödigt lång arbetstid i anspråk. Detta arbets-
sätt ger heller ingen dokumenterad planering vilket innebär
att det är svårt att se svetsoperatörernas verkliga beläggning.

Ett annat problem är att skriva ut ändamålsenliga listor från
XAL gällande planering och beläggning i produktionen. Efter-
som svetsoperatörerna inte finns med som resurser i systemet
kan man inte skriva ut listor över dessa svetsare för att se
deras verkliga beläggning.

1.3 Mål med examensarbetet
Målet med arbetet är att styrning och planering av avdelning-
en för manuell svetsning skall kunna ske med hjälp av affärs-
systemet XAL istället för den manuella planering som sker
idag. Det skall gå att se svetsoperatörernas pågående och
planerade produktioner samt verklig beläggning. Denna be-
läggning är styrande för hur mycket nya arbeten som kan tas
emot eller hur många anställda som behövs för att klara
produktionen. Detta gäller både för avdelningen som helhet
samt för varje enskild svetsoperatör. 

Delmål i arbetet är att: 

� Behovsberäkning skall kunna utföras för svets-
operatörerna.

� Planeringen skall effektiviseras och detta innebär att
affärssystemet skall kunna välja svetsoperatör
automatiskt. 

� Ändamålsenliga planeringslistor skall kunna skrivas ut
över svetsoperatörernas beläggning samt deras på-
gående och planerade produktioner. 

� För att säkerställa arbetsgången, till exempel när
personal slutar sitt arbete eller blir sjuk skall en
dokumentation av gamla och nya inmatningsrutiner
göras.

1.4 Avgränsningar
Det affärssystem som kommer att användas för examens-
arbetets uppgift är TSAB:s befintliga affärssystem, XAL.
Arbetet kommer endast att behandla planering och styrning
av de svetsoperatörer som arbetar med manuell svetsning. 
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2 Trestad Svets AB
Företaget grundades 1972 under namnet Trestad Svets och
smide. Efter att företaget ändrade inriktning mot mer svets-
ning ändrades namnet 1990 till Trestad Svets AB (TSAB).
Företaget har 56 anställda och en omsättning på ca 80 MSEK
år 2001.

TSAB har specialiserat sig på att tillverka produkter i rostfria,
höglegerade och värmehållfasta material. TSAB har inga egna
produkter utan all tillverkning är legotillverkning. Det huvud-
sakliga marknadssegmentet är företag verksamma inom gas-
turbinindustrin. Exempel på produkter är flygande, stationära
och marina gasturbiner. För exempel på produkter tillverkade
av TSAB till Alstom Power se bilaga 1. 

TSAB:s produktion kan delas in i tre huvudsakliga områden:

� Svetsning – Tig och motståndssvetsning. Se figur 2.1.

Figur 2.1 Tigsvetsning

� Laserbearbetning – Både plana och tredimensionella
konturer. Se figur 2.2 och 2.3.

Figur 2.2 3-D laser
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Figur 2.3 2-D laser

� Pressning/formning – Olika pressmetoder:
excenterpressning, hydraulpressning,
expanderpressning, djupdragning och
quintuspressning. Presskraften i de olika pressarna
sträcker sig från 50 till 3000 ton. Se figur 2.4.

Figur 2.4 Vy över pressverkstaden.

TSAB producerar små till medelstora serier och till viss del
även massproduktion.

TSAB och Volvo Aero Corporation (VAC) har ett nära sam-
arbete eftersom VAC både är en av de största kunderna och
en stor leverantör. Andra stora kunder är Alstom Power AB,
Major Tool & Machine inc, Rolls-Royce och SAAB Aerospace.
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Företaget är certifierat enligt SS-EN-ISO 9002:1994 sedan
1999. Det pågår ett certifieringsarbete enligt SS-EN-ISO
9002:2000. Certifieringarna beräknas bli klara under 2002.   

2.1 Beskrivning av företagsuppbyggnad och
organisation
TSAB har en platt organisation vilket innebär en horisontell
arbetsfördelning med utgångspunkt i företagets huvud-
funktioner. För att uppnå företagets mål måste de olika
avdelningarnas beslut och verksamhet samordnas. Genom
VD:n sker samordningen av hela företagets verksamhet. TSAB
strävar efter ett delegerat ansvarsförhållande, vilket främjar
flexibilitet och intern samverkan. 

Eftersom TSAB har växt mycket de senaste åren har detta
medfört ett ökat behov av planering och styrning av
produktionsflödet. Figur 2.5 visar hur TSAB:s omsättning har
ökat från 1991-2001.

Figur 2.5 TSAB:s omsättning 1991 till 2001
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3 Tillvägagångssätt 
Examensarbetet har utförts enligt följande steg:

� För att förbättra vår kunskap inom svetsområdet har
samtal med berörd personal och litteraturstudier av
Svensk Material- & Mekanstandard genomförts. Där-
efter gjordes en sammanställning av svetsoperatörernas
olika certifikat för att visa spridningen av de olika
certifikaten. Sammanställningen utfördes genom samtal
med berörda personer och genom studier av
dokumenterat material. 

� Företagets befintliga affärssystem XAL studerades med
avseende på uppbyggnad och funktioner. Detta för att
ge fördjupade kunskaper om det affärssystem som
företaget använder. Affärssystemet har studerats med
hjälp av systemansvarig, Tylodatas hemsida och
självstudier av systemet. 

� Ett förslag upprättades över de systemförändringar som
behövdes för att affärssystemet på egen hand skulle
klara planeringen av svetsoperatörerna. 

� En ny arbetsgång utarbetades till gällande order-
registrering, val av svetsoperatör, ändring av förvald
svetsoperatör och utskrifter av planeringslistor.
Förslaget till ny arbetsgång togs fram tillsammans med
systemansvarig.

� Efter en genomgång av de inmatningsrutiner som gäller
orderregistrering, inköp och fakturering gjordes en
sammanställning och dokumentation. Denna samman-
ställning gjordes genom samtal med berörd personal.

4 Introduktion inom svetsområdet
TSAB har ca 20 certifierade svetsoperatörer som arbetar med
manuell svetsning. Samtliga svetsoperatörer är certifierade,
vilket både är ett kundkrav samt ett myndighetskrav. De flesta
svetsarna har certifikat enligt europastandard, EN ISO 9606-
4, och några har speciella certifikat som gäller för svetsning av
VAC-detaljer. Europastandarden EN ISO 9606-4 gäller som
svensk standard.
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4.1 Svetscertifikat
För att svetsoperatörerna skall få certifikat enligt europa-
standard anlitar TSAB Kvalitetsteknik NDT AB i Trollhättan.
VAC utfärdar sina egna certifikat och godkänner TSAB:s
svetsoperatörer för att svetsa deras artiklar.

Godkännandet av ett certifikat för en svetsoperatör gäller i två
år, förutsatt att motsvarande intyg signeras av arbetsgivaren
eller svetsansvarig med sex månaders intervall. Efter dessa
två år kan certifikatet förlängas ytterligare två år utan att nytt
prov avläggs. Det som krävs för att få ett certifikat för
ytterligare två år är ett kontinuerligt arbete med svetsning och
att ett svetsarbete skickas in för röntgen. Sedan gäller det att
certifikatet signeras med sex månaders intervall. (Svensk
Material- & Mekanstandard)

4.2 Svetsprov för certifikat
Svetsproven för certifikaten utförs med standardiserade prov-
stycken och varje prov godkänner en svetsmetod. Svets-
metoden, för de svetsoperatörer som arbetar med manuell
svetsning på TSAB, är TIG-svetsning i främst nickellegeringar. 

Det svetsprov som svetsoperatören avlägger gäller för fler
materialgrupper än det som provet utfördes i. Ett exempel är
att om en svetsoperatör avlägger ett prov i materialgrupp W41
så gäller detta prov även för materialgrupperna W11 och W42
till W47. Förklaring av materialgrupper, se bilaga 2.

Detsamma gäller för tjockleken. Provstyckets tjocklek ger de
olika tjocklekar som licensen gäller för. Giltighetsområdet
räknas ut från provstyckets tjocklek enligt tabell 4.1. Som en
allmän regel brukar en svetsoperatör godkännas även för de
svetsar som bedöms vara enklare att svetsa än provsvetsen.
(Svensk Material- & Mekanstandard)

Tabell 4.1 – Provstyckets tjocklek och dess giltighetsområde

Provstyckets tjocklek, t, i mm. Giltighetsområde i mm.

t ≤ 3 t – 2t

3 < t ≤ 12 3mm – 2t

t > 12 ≥ 5mm
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4.3 Sammanställning av svetscertifikat
Då alla svetsoperatörer på TSAB måste ha certifikat för att
svetsa artiklarna har en sammanställning över alla svets-
operatörer och deras certifikat utförts. Denna samman-
ställning över certifikat är uppdelad för dels VAC-certifikat och
dessutom certifikat för övriga standarder. Uppdelningen av
certifikat är gjord för att VAC har speciella certifikat för
svetsning av deras artiklar. Det är certifikat för övriga
standarder som är vanligast för svetsoperatörerna.

Alla svetsoperatörer har inte svetscertifikat för alla tjocklekar
och material som används på TSAB. Sammanställningen
visade att spridningen av certifikaten är tillfredsställande och
alla materialgrupper är representerade. Vanligt är att en
svetsoperatör har ett eller två certifikat. Eftersom inte alla
svetsoperatörer har alla certifikat är det ibland bara en eller
två svetsoperatörer som kan tillverka en artikel.

4.3.1 Svetscertifikat VAC
Antal certifierade svetsoperatörer i de olika materialgrupperna
och tjocklekarna som gäller för VAC kan ses i figur 4.1.

Sammanställning svetscertifikat VAC
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Figur 4.1 Sammanställning av svetscertifikat för VAC.
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4.3.2 Svetscertifikat övriga standarder
Antal certifierade svetsoperatörer i de olika materialgrupperna
och tjocklekarna som gäller för övriga kan ses i figur 4.2.

Sammanställning certifikat övriga standarder 
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Figur 4.2 Sammanställning av svetscertifikat för övriga
standarder.

5 Affärssystemet XAL
XAL är ett moduluppbyggt affärssystem, vilket medför an-
passningsbarhet efter företagets behov och systemet kan lätt
uppgraderas. Det är möjligt att arbeta både med systemets
enskilda delar samt med alla moduler samtidigt. Detta ger
möjligheter till enkel överblick, till exempel i form av bevak-
ningslistor. 

Modulerna innehåller all information som behövs för att
planera produktionen och ger stöd för beslutsfattande.
Modulerna från XAL illustreras i figur 5.1.
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Figur 5.1 Moduler i XAL.

TSAB har följande moduler kopplade till varandra:

Redovisning
Modulen innehåller en redovisningsdel och här upprättas och
underhålles verksamhetens kontoplan.

Order/Kund
Ordermodulen används för att registrera och styra kundorder,
inklusive fakturering av artiklar, plocklistor och tjänster. I
kundmodulen skapas och underhålls information om kunder.

Inköp/Leverantörer
Inköpsmodulen används för inköp till lager, produktion,
projekt och kunder. I leverantörsmodulen skapas och under-
hålls information om leverantörer.

Lager
Lagermodulen används för att skapa och underhålla artiklar,
strukturlistor och tjänster samt för att styra saldon och lager-
värden. 

Material och produktionsstyrningsmodulen (MPS-modulen)
MPS-modulen är till för planering av produktionsbehov.
Modulen är nära knuten till lagermodulen eftersom grunddata
knutna till stycklistor samt produktionsflödet underhålls i
denna. MPS-modulen finns i tre utföranden, Material
Reqirements Planning (MRP) vilket betyder nettobehovs-
planering.
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� MRP I innehåller basfunktioner för produktions-
planering och materialförbrukning. 

� MRP II ger ett antal avancerade styrhjälpmedel för att
kontrollera och planera produktion samt resurs-
förbrukningen. 

� MRP III används för att planera produktionen i detalj,
inklusive skapande av precisa planer för produktions-
processen. 

Företaget uppgraderade den 13 augusti 2001 MPS-modulen
till MRP III.

Job management
I denna modul sker tidsredovisning av processtider samt
personalens arbetstider. 

Tid/Projekt
Tid/Projekt-modulen används för administration och styrning
av projekten.

6 Utformning av planeringslistor
För att kunna planera och styra de manuella svetsoperatör-
ernas beläggning och artikelflöden behöver ändamålsenliga
listor skrivas ut. Dessa listor bör visa svetsoperatörernas
pågående och planerade produktioner (arbeten). Listorna
behöver också visa hur många timmar som varje produktion
tar. Målet är att så många svetsoperatörer som möjligt visas
på samma bild för att underlätta eventuella ändringar av
produktioner. 

För att få fram funktionella planeringslistor gjordes en genom-
gång av XAL:s ganttschema, EQ Plan, Excel och MS-Project.
Genomgången visar att EQ Plan är det förslag som passade
systemet och företaget bäst. Fördelarna med EQ Plan jämfört
med de andra förslagen är att det är lättöverskådligt, har
koppling till och från XAL och är användarvänligt. (se kapitel
6.1.)

6.1 Planeringsverktyget EQ Plan
Planeringsverktyget EQ Plan kommer att vara kompatibelt
med de övriga förändringarna gällande datasystemet som
examensarbetet tar upp. EQ Plan ger en enkel överblick
genom att det visar produktionsflöden grafiskt, se figur 6.2. 
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Utskrifter av Gantt-scheman från EQ Plan är möjligt som
exempelvis ”väggtavla” för att övrig personal skall kunna ta del
av informationen. Det går också enkelt och snabbt att om-
organisera produktionen, med hjälp av en ”drag and drop”
funktion i det grafiska Gantt-schemat. 

Figur 6.2 EQ Plan.

Genom att simulera förändringar i produktionen kan effekter
av dessa förändringar studeras. Det är också möjligt att göra
en utvärdering av företagets användning av produktions-
resurser. Antalet tillgängliga arbetstimmar för olika dagar kan
läggas in i förväg för att ge tillgänglig kapacitet framåt i tiden.

EQ Plan har en koppling till XAL vilket innebär att föränd-
ringar uppdateras i båda systemen, enl. EQ Plan:s hemsida.
Det innebär att de förändringar som görs i EQ Plan upp-
dateras och sparas enkelt i XAL och vice versa. 

7 Systemförändringar gällande XAL
Affärssystemet XAL är i huvudsak utformat för att planera och
styra en produktionslina, till exempel maskiner med en
bestämd cykeltid. Eftersom TSAB har mycket manuellt arbete
med oregelbundna operationstider innebär detta att det är
svårt att planera och styra produktionen med hjälp av XAL.
Det krävs därför en del systemförändringar för att denna
planering och styrning skall vara möjlig. Dessa förändringar
utfördes av dataföretaget SchlombergerSema som sköter
TSAB:s support på XAL, se kapitel 7.1.
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De systemförändringar som behövs gällande XAL är för
följande områden:

� Behovsberäkning skall kunna ske för svetsoperatörer i
XAL. Detta innebär att svetsoperatörerna måste föras in
i systemet som resurser. När de finns i systemet som
resurser kan man göra en behovsberäkning samt se
deras pågående och planerade produktioner (arbeten). 

� XAL skall på egen hand kunna välja en svetsoperatör.
Detta skall ske genom att artiklarna knyts direkt till de
svetsoperatörer som har certifikat, kompetens och vana
att tillverka dem. Genom detta kan planeringen
effektiviseras. Den manuella planeringen förenklas
också genom att det endast finns ett par förvalda
svetsoperatörer till varje artikel att välja mellan.

� De svetsoperatörer som är förvalda till varje artikel skall
skrivas ut på de operations-, arbets- och materialkort
(OAM-kort), som följer artikeln genom tillverknings-
processen.

7.1 Support av SchlombergerSema för XAL 
Ett underlag med en allmän bakgrund till problemet och en
tänkt arbetsgång gällande orderregistrering skickades till
Sema innan företaget kom till TSAB på besök. Underlaget
innehöll också en del specialfunktioner som behövde vara
uppfyllda för att systemet skulle fungera optimalt.

Mötet med Sema resulterade i en diskussion om vad som
skulle fungera i XAL och vilka extra funktioner som behövdes.
Sema antog att dessa förändringar och tillämpningar skulle
fungera enligt underlaget och efter ett par veckor fanns ett
färdigt förslag. 
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7.2 Färdiga systemförändringar
Sema lade upp ett testbolag i datorn för att lämpliga prov
skulle kunna utföras, både av Sema och av TSAB. Detta för
att kunna hitta eventuella brister innan förändringarna lades
in i skarpt läge. Först lades ett antal svetsoperatörer in som
resurser i systemet. Sedan fördes ett antal artiklar in som
användes tillsammans med svetsoperatörerna för att provköra
systemet enligt olika förutsättningar. 

Ett första prov visade att förändringarna fungerade enligt
önskemålen. 

7.2.1 Uppläggning av svetsoperatörer i XAL
Inmatning av svetsoperatörerna i XAL utförs i resursregistret i
MPS-modulen, se figur 7.1 samt bilaga 3, och detta sker för
alla svetsoperatörer samtidigt. Därefter matas det endast in
svetsoperatörer vid nyanställningar eller om det tillkommer
någon svetsoperatör internt.

Figur 7.1 Resursregistret i MPS-modulen.
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7.2.2 Knytning av svetsoperatörer till artiklar i XAL
Alla artiklar behöver knytas till en eller flera svetsoperatörer.
Detta behövs för att XAL på egen hand skall kunna välja rätt
svetsoperatör för tillverkning av en viss artikel. Det under-
lättar också det manuella valet av svetsoperatör genom att det
endast finns ett litet antal svetsoperatörer till varje artikel att
välja mellan.

En första uppdelning av artiklar behövs för att skilja på VAC-
artiklar och övriga artiklar. Uppdelningen utförs på grund av
att VAC har egna svetscertifikat och det är inte alla svets-
operatörer som har dessa certifikat.

Detta innebär att alla artiklar måste gås igenom och till varje
artikel skall en eller flera svetsoperatörer knytas. Knytningen i
XAL sker i Artikelregistret som finns i Lager-modulen, se figur
7.2 och bilaga 4. Till varje artikel skrivs de svetsoperatörer in
som kan tillverka artikeln. 

Figur 7.2 Artikelregistret i Lagermodulen.
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8 Arbetsförfarande efter systemförändringar
Ett förslag utarbetades, tillsammans med systemansvarig på
TSAB, om hur arbetsgången skall vara för att planeringen för
de manuella svetsoperatörerna skall kunna ske med hjälp av
XAL. 

Förslaget förutsätter att alla systemförändringar finns och
fungerar i XAL. Förslaget innehåller arbetsgång för orderupp-
läggning, val av svetsoperatör och ändring av förvald svets-
operatör. 

8.1 Orderregistrering och start av produktion
Förändringarna vid orderregistrering och start av produktion
av en återkommande artikel gör att en preliminär planering
sker automatiskt. Detta sker genom att alla återkommande
artiklar har en eller flera förvalda svetsoperatörer. Vid start av
produktion följer de inställningar med som är gjorda för
artikeln vid senaste tillverkningen. Detta innebär att om ingen
svetsoperatör väljs manuellt för en produkt kommer XAL att
välja den svetsoperatör som blir ledig. Alla svetsoperatörer
som kan tillverka artikeln skall skrivas ut längst ner på OAM-
kortet. 

Detta förfarande med att systemet väljer svetsoperatör om
ingen sådan väljs manuellt, säkerställer att det alltid finns en
planering över svetsoperatörerna. 

8.2 Ändring av förvald svetsare 
För att ändra en, av systemet förvald, svetsoperatör kan EQ
Plan användas. En ändring sker enklast i EQ Plan och alla
ändringar som genomförs där kan uppdateras i XAL när de är
utförda. Genom ”drag and drop”-funktionen i EQ Plan kan
den produktion som skall ändras bara dras till en annan
svetsoperatör. 
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9 Inmatningsrutiner i XAL
För att kvalitetssäkra arbetsgången för inmatningsrutiner i
XAL gällande produktionen gjordes en genomgång och
dokumentation.  De inmatningsrutiner som berörs gäller
orderregistrering, inköp och fakturering. All aktuell data som
berör produktionen finns och underhålls i XAL. Det är därför
viktigt att alla uppgifter och nya fakta gällande produktionen
förs in i XAL på rätt sätt för att systemet skall fungera
optimalt. 

9.1 Genomgång av rutinerna
Genom samtal med berörd personal och studier av flödes-
scheman sammanställdes alla inmatningsrutiner i data-
systemet gällande produktionen. Ett flödesschema över
tillverkningsgodkända artiklar gav de olika funktionerna som
berördes samt vilka personer som berördes. Inmatnings-
rutinerna gicks sedan igenom med berörd personal som efter
sammanställning av materialet kontrollerade att alla rutiner
stämde överens med verkligheten. 

9.2 Dokumentering av rutiner
Det färdiga materialet över samtliga aktuella inmatnings-
rutiner och flödesscheman sammanställdes i en pärm. Delar
av detta färdiga material redogörs inte för i den här rapporten
på grund av att det endast har betydelse internt för TSAB.
Exempel på hur detta arbete kan vara upplagt se bilaga 5.
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10 Slutsats
Eftersom systemförändringar har gjorts i XAL har examens-
arbetet resulterat i att produktionsstyrning kan ske på ett
bättre sätt med hjälp av XAL. Målen som beskrivs i kapitel 1.3
har till största del uppnåtts och redogörs för nedan. 

Systemförändringarna innebär att:

� Behovsberäkning för svetsoperatörer är klar att användas.
De svetsoperatörer som arbetar med manuell svetsning kan
nu läggas in i XAL som resurser och som en följd av detta
utföres behovsberäkningen, detta beskrivs mer ingående i
kapitel 7.

� XAL väljer automatiskt den svetsoperatör som har
kompetens att tillverka artikeln och som först blir ledig,
förutsatt att ingen svetsoperatör väljs manuellt. Detta
genom att alla artiklar kan knytas till en eller flera
svetsoperatörer vilket beskrivs i kapitel 7.2.2.

Målet angående utskrift av ändamålsenliga planeringslistor är
inte riktigt uppfyllt därför att:

� EQ Plan har inte, när studien avslutades, köpts in till
företaget. Detta på grund av att Sema behöver göra
ytterligare kontroller gällande kopplingen mellan EQ Plan
och XAL.

Rekommendationen är att EQ Plan köps in och används i
det befintliga affärssystemet för att visualisera planeringen
för svetsoperatörerna. Detta eftersom EQ Plan har en
koppling till XAL, är användarvänligt och har en snygg
design, läs mer om detta i kapitel 6. 

För att produktionsplanering med hjälp av XAL ska fungera
som rapporten beskriver är det viktigt att rutiner skapas.
Därför rekommenderas att rutiner skapas för hur kontroll och
styrning av planeringen skall ske samt att en ansvarig för
detta arbete utses.
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Förteckning över bilagor
Bilaga 1: Produkter tillverkade av TSAB till Alstom Power.

Bilaga 2: Olika materialgrupper.

Bilaga 3: Uppläggning av nya resurser.

Bilaga 4: Knytning av resurser till artiklar.

Bilaga 5: Orderregistrering.



Bilaga 1

Produkter tillverkade av TSAB till Alstom Power.

   
Brännkammare GT10B gasturbin.
Material: 2 mm Hastalloy X och 253 MA Höjd: 850
mm 
Diameter: 1070 mm.

Dubbelkonad EV brännare GT10B gasturbin.
Material: 3 mm 253 MA 
Höjd: 250 mm 
Bredd: 150 mm.

   

Brännkammare GT10C gasturbin.
Material: 2 mm Hastalloy X och 253 MA Höjd: 500
mm
Diameter: 1300 mm.

Flamhuvud GT35 gasturbin.
Material: 2 mm Hastalloy X 
Höjd: 200 mm 
Diameter: 400 mm.



Bilaga 2

Olika materialgrupper
För att så få tekniskt lika prov som möjligt skall lämnas in för
svetsarprövningen delas nickel in i grupper med likartade svetsegenskaper.
Nickellegeringar delas upp i följande materialgrupper. 

� W11 Rostfria ferrit-austenitiska och austenitiska kromnickel stål

� W42 Nickel-kopparlegeringar

� W43 Nickel-kromlegeringar

� W44 Nickel-molybdenlegeringar

� W45 Nickel-järn-kromlegeringar

� W46 Nickel-krom-koboltlegeringar

� W47 Nickel-järn-krom-kopparlegeringar

Eftersom VAC har egna certifikat har de också egna uppdelningar av
materialgrupper. De olika materialgrupperna som används för VAC-detaljer
och som det finns certifikat till delas upp enligt:

� Ia = Kolstål och låglegerat stål

� Ib = Legerade stål

� IIa = Rostfria stål

� IIb = Urskiljningshärdade rostfria stål

� IIIa = Nickel och nickellegeringar

� IIIb = Urskiljningshärdande nickellegeringar

� VI = Titan och titanlegeringar

� VII = Koboltlegeringar

Den behörighet som erhålls för att svetsa i grupp ”b” ger automatiskt
behörighet för svetsning i grupp ”a” inom samma materialgrupp.



Bilaga 3

Uppläggning av nya resurser

1. Gå in på MPS-Register-Resurser.

2. Välj rätt resursgrupp och klicka på Resurser.

3. Tryck F2 och skriv in en ny resurs.



Bilaga 4 (1:2)

Knytning av resurser till artiklar

1. Gå in på Lager-Register-Artiklar.

2. Klicka på Resurser och skriv in de resurser som skall knytas till artikeln. OBS! Vid manuell svetsning,
hör med Thomas, Tony eller Patrik om vilka som kan tillverka artikeln.

3. Klicka på Skapa-Flöde.



Bilaga 4 (2:2)

4. Välj aktuella operationer i Vald kolumnen (ett alternativ måste väljas):
� Vald för alla som har förvalda resurser.
� Auto behöver man inte skriva för systemet gör detta automatiskt.
� Manuell kan skrivas in om det är en speciell resurs som skall göra operationen.



Bilaga 5 (1:9)

Orderregistrering

1. Gå in på Order/Kund-Löpande-Order.

2. Tryck F2 och dubbelklicka på ny kund.

3. Klicka på Rader.

Markera Leverans och
radera detta.

Fyll i: Kundref med namn på
beställaren.
Fyll i: Rekvisition med
kundens beställningsnummer.

Vid VAC-order, fyll i
Noteringar med: Leveransnr:
25122



Bilaga 5 (2:9)

4. Fyll i: 
� Pos. Nr.
� Beställarens artikelnr. enl. order. (Artikeln måste finnas upplagd i systemet för att ordern skall kunna

registreras. Om artikeln inte finns i systemet se kapitel Artikeluppläggning för orderregistrering.)
� R, revisionsbokstav enl. order.

(Om revisionsbokstav inte stämmer med tidigare, klicka på artikelnumret och tryck Ctrl+Alt+F4 för att
titta på tidigare revisionsbokstav. Om det inte går att komma vidare, skriv den tidigare bokstaven och
kontrollera revisionsbokstav med beredarna.)

� Antal.
� Leverans datum.
� Pris.

(Om pris saknas men finns med på ordern skall det pris som finns på ordern fyllas i. Tryck Ctrl+Alt+F4
och fyll i pris i Försäljning.)

5. Vid flera positioner börja om från punkt 4.

6. När alla är inskrivna, klicka på artikelnumret och tryck Ctrl+Alt+F4. (Detta gäller för varje position
som är inskriven)

� Klicka på Lager-Nettobehov.
� Klicka på Behovsberäkning för att se om artikeln finns i lager. Starta produktion om den inte finns i

lager.

7. Vid flera positioner börja om från punkt 6.



Bilaga 5 (3:9)

 Artikeluppläggning för orderregistrering

1. Gå in på Lager-Register-Artiklar.

2. Tryck F2.

3. Fyll i:
� Artikelnummer
� Art.namn
� Art.typ, välj Strukturlista
� Art.grupp, välj den som har med ordern att göra
� Lagerenhet, välj st
� Prod.enhet, välj st
� Bocka i negativt lager
� Ritningsnummer
� Rev – skriv in #
� Bocka i rutan Intyg om intyg står på orderraden

4. Klicka på Skapa-Priser.

5. Välj Konto.

6. Välj Kund och stäng rutan.



Bilaga 5 (4:9)

Start av produktion mot lager

1. Gå in på MPS-Löpande-Produktion.

2. Tryck F2 och välj Grunddata.

3. Välj artikelnummer.

Fyll i antal.

Klicka på
Detaljplanera.



Bilaga 5 (5:9)

4. Fyll i planeringsväg. (Oftast Framåt från imorgon)

5. Klicka på Frige.

6. Välj Skriv till TEXTFIL.

7. Klicka på OAM-kort. (Välj rätt skrivare och gula kort.)



Bilaga 5 (6:9)

Start av produktion mot förslag

Förutsätter att ordern är inlagd tidigare.

1. Gå in på MPS-Periodiskt-Förslag.

2. Tryck F4 och skriv in eller välj artikelnummer.

3. Bocka i kolumn V för rätt förslag. (Det går att välja flera förslag på en gång.)
Justera eventuellt antal och datum. Detta går bara att göra om artikeln är förbockad.

4. Klicka på Skapa. 

5. Klicka OK. (Ingenting behöver väljas i rutan Auktorisering av strukturförslag.)

6. Notera produktionsnummer och stäng alla rutor.

7. Gå in på MPS-Löpande-Produktion.



Bilaga 5 (7:9)

8. Välj produktionsnummer. (De sist startade produktionerna kommer sist i listan.)

9. Klicka på Frige.

10. Välj Skriv till TEXTFIL.

11. Klicka på OAM-kort. (Välj rätt skrivare och gula kort.)



Bilaga 5 (8:9)

Start av produktion mot orderrad

1. Gå in på Order/Kund-Löpande-Order.

2. Välj aktuell order.

3. Klicka på Rader.

4. Markera artikelnummer.

5. Klicka på produktion.

6. Klicka på Detaljplanera.

7. Fyll i planeringsväg. (Oftast Framåt från imorgon)

8. Klicka på Frige.



Bilaga 5 (9:9)

9. Välj Skriv till TEXTFIL.

10. Klicka på OAM-kort. (Välj rätt skrivare och gula kort.)
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