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Examensarbetet har utförts vid Fehrer Sweden AB i Ed.

Syftet med detta projekt har varit att i första hand få fram en fungerande modell för
produktionen vid Line 511 och Line 516 i Quest. Vidare förhoppningar var att med
Quest kunna påvisa flaskhalsar, optimera produktionen och implementera Line 515, som
är under uppbyggnad.

En modell byggdes i Quest och det fanns tid för både implementering av Line 515 och
optimering av befintlig produktionslayout.

Modellen av produktionen verifierades och bedömdes vara rimlig, och därefter
implementerades Line 515. Analysen visade att den kompletterande modellen gav en bra
bild av hur den framtida produktionen och efterbearbetningen vid Line 515 kan komma
ta form. Genom optimeringen minskades bemanningen med en arbetare vid en
packstation tillhörande Line 511 och Line 516. Simuleringar utfördes och visade att
optimeringen skulle vara möjlig att genomföra.

Den skapade simuleringsmodellen kan utnyttjas och utvidgas till att omfatta resterande
maskiner vid företaget. Med detta projektet har en solid plattform för vidare simulering
och layoutplanering skapats för Fehrer.
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This dissertation has been carried out at Fehrer Sweden AB.

The aim with this project was in the first place to create a functional model of the
production on Line 511 and Line 516. Further expectations was to find bottlenecks,
optimise the production and implementation of Line 515 which was under construction.

A model was build with Quest and there was time for both implementation of Line 515
and optimising of actual production layout.

The model of the production was verified and found reasonable, thereby implementation
of Line 515 was done. An analyse showed that the complementary addition of the model
gave a good picture of how the production and the following manufacturing may look
around Line 515. In the optimising part of the project a worker was taken away from a
packing station belonging to Line 511 and Line 516. Simulation showed that the
optimising should be possible.

The developed model can be used and expanded to contain the rest of the machines at
the company. With this project a solid platform for further simulation and layout
planning has been created for Fehrer.
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Fehrer Sweden AB producerar ett stort antal olika interiördetaljer för bilbranschen,
främst stoppningar för SAAB och Volvos bilstolar. Idag har företaget ingen bra bild av
eventuella flaskhalsar i produktionen, och av samma anledning, inte vad som påverkas
då olika parametrar ändras i produktionen. I en nära framtid startas produktion av nya
detaljer, och företaget känner osäkerhet inför hur produktflödet genom företaget
kommer att bli.

���� ���
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På fabriken i Ed är det stoppningar till SAAB- och Volvo: bilstolar som utgör största
delen av företagets omsättning. Stoppningarna är av PUR-material och produceras vid
olika linor på fabriken. Det produceras även andra artiklar på fabriken, som bl.a.
energiabsorbenter till bilar.

�#%���,),8 
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Genom att bygga en 3D modell av en del av fabriken i mjukvaran Quest samt simulera
denna del av företagets produktion fås en bild över produktflödet genom företaget. Den
valda delen för simuleringen omfattar produktionslinorna 511, 515 och 516. Dessa linor
står för den största delen av produktvärdet i företaget, enligt 80/20-regeln. Med 80/20-
regeln menas att 20 % av produkterna står för 80 % av omsättningen. Sedan är
produktflödet vid de resterande produktionslinorna på företaget relativt likt de utvalda.

Med hjälp av den skapade modellen är förhoppningen att hitta eventuella moment i
processen som går att förbättra. Det kan vara flaskhalsar som inte syns idag eller
onödiga moment i produktionsprocessen som kan elimineras.
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Implementering av line 515 och optimering kommer endast att ske om tid finns.
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Inga direkta uppmätningar av ytorna och linorna görs, utan modellen kommer att byggas
på en AutoCad - ritning över layouten på Fehrer, med eventuella felaktigheter som redan
finns i ritningen. Dessa eventuella avvikelser mot verkligheten kommer dock inte att
påverka resultatet på en flödeslayout. Modellerna på linorna med kringutrustning är
tänkta att vara skalenliga men ej grafiskt korrekta, utan de kommer att framstå som
block, cylinder etc.

&� �#��� /������
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Följande mjukvaror har används under projektet:

•  Operativsystem: Windows 2000

•  Simuleringsprogram: Quest v.5.3, levereras av Delmia Solutions Inc

•  Microsoft Office 2000, Stat::Fit

���� $�������

Projektet har utförts på en pc med följande konfiguration:

•  AMD-Athlon 600Mhz processor

•  256Mb ram

•  32Mb grafikkort

•  17” monitor

•  60Gb hårddisk.
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Simulering av produktionen i ett företag har många fördelar och användningsområden.
Det kan finnas flera bakomliggande orsaker till att man väljer att simulera produktionen.

En vanlig anledning till att man väljer att simulera, är en önskan att få svar på om det
kan uppstå kapacitetsbrist eller flaskhalsar, innan själva installationen av en ny
utrustning görs. Analys av egen produktion är också ett användningsområde för
simulering. Med simulering kan ledtiderna i utvecklingen av nya arbetsstationer
reduceras, då planeringen sker i ett tidigt skede och har många svar tidigt i processen
[4].

Andra tillämpningsområden är simulering som planeringsverktyg. Med detta menas att
t.ex. att en produktionstekniker lägger in en veckas produktionsplan för att se hur
produktionen kan ske effektivast. Man kanske vet att några arbetare har ledigt för älgjakt
under några dagar. Med att simulera produktionsplanen innan produktionen ska ske, kan
man eventuellt lägga upp produktionen på ett sätt så att produktionen går så smidigt som
möjligt och man kan nå sina produktionsmål, trots reducerad arbetsstyrka. Det finns
även möjlighet att länka simuleringsverktyget med företagens befintliga MPS och
lagersystem [1] [3].

���� ���	����
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Det finns ett stort antal olika leverantörer av simuleringsmjukvaror. De flesta
mjukvarorna är oftast 2D lösningar, ett mindre antal erbjuder möjligheter till 3D
visualisering. 2D mjukvarorna erbjuder oftast lika bra simuleringsmöjligheter med tanke
på fördelningar och funktioner. Visualiseringen blir dock lidande vid 2D lösningar om
jämförelse görs med simuleringsmjukvaror som erbjuder 3D visualisering. Finns
tillgång till 3D visualisering, upptäcks enklare fel som kanske inte hade upptäckts vid
2D simulering. Dessutom är det enklare att presentera och visa sina förslag med en 3D
modell.

+8,8,� '����

Simuleringen i detta projekt har utförts med simuleringsmjukvaran Quest. Quest är ett
diskret händelsestyrt simuleringsverktyg. Ett stort antal funktioner följer med i Quest,
däribland 3D visualisering. Det är möjligen en av de mest komplexa mjukvarorna i sitt
gebit.

Genom att utnyttja standardfunktionerna i Quest kan en bra simulering utföres. Det finns
massor av olika konveyors, maskiner, truckar etc. som kan anpassas till en eventuell
simuleringsmodell.
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I figur 3-1 är det ett exempel på hur menyerna ser ut i Quest. Genom att använda
knappmenyerna och fylla i uppgifter om hastigheter etc. erhölls oftast en maskin, truck
eller vad som modelleras med valda egenheter. Nere till vänster i bilden finns ett litet
urval av olika maskiner som går att välja.

I många fall räcker inte standardkomponenterna i Quest, utan olika entiteter i modellen
får modifieras på olika sätt. Det kan handla om att modellera en riktig 3D modell av de
produkterna som skall simuleras i Quest, och storlek/utseende är viktigt för
simuleringen. Önskemål om att konveyoren skall bete sig på ett sätt som inte finns
specificerat i Quest. Därför är Quest utrustat med flera applikationer som gör genom
olika vägar möjlighet att skapa sin simuleringsmodell ändå. I Quest kan nämligen egna
parametrar programmeras i programmeringsspråk som kallas SCL och BCL, liknar
Pascal och Basic.

Beroende på hur länge simuleringen varar eller vad som skall simuleras, finns val att
välja att simulera med eller utan animering. Animering kräver datorkapacitet, därför tar
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en simulering längre tid om det simuleras med animering. För kortare simuleringar, vid
t.ex. analys av rörelser, är det lämpligt att välja med animering. Skall det simuleras över
längre tid väljs animeringen bort för att spara tid.

Quest erbjuder flera möjligheter att spara simuleringsresultat. Utskrift på skärm är ett
alternativ, vilket är bra under uppbyggnad av modellen eller felsökning. För analys
rekommenderas det att spara till fil. Det finns två sätt för detta, lättaste vägen är att välja
spara till fil i Quest:s knappmenyer. Det andra sättet är att skriva SCL program. Att
spara till fil med SCL programmering ger större frihet att välja vad som skall sparas.
Väljs att spara i knappmenyerna, får filen modifieras alternativt rensas för information
som inte behövs [3].

�������� �������	
��

I Quest finns det optioner för att hämta och använda CAD modeller från olika CAD
verktyg, såsom UG, Solid Works, AutoCad etc. Det går även skapa egna modeller i
Quest:s egna CAD modul. Den går givetvis inta att jämföra med riktiga 3D verktyg,
men duger för att skapa hyfsade modeller till simuleringar [3].

�������� ���

SCL är Quest:s egna programmeringsspråk. SCL står för Simulation Control Language
och är ett högnivåspråk. Med detta språket finns möjlighet att lägga till de funktioner
som inte finns i Quest:s standardversion. Det går även att programmera modellen för att
skriva ut resultatet av simuleringen på antigen skärmen eller exportera resultatet till ett
Excel dokument. På nästa sida följer ett exempel på hur ett problem med att lasta
detaljer på en konveyor löstes i SCL [3].



&''&())� ��#�� �
�����*"����������������� &''&+',+-.

)�:�)

�#%���+)�8 �3�$����������
=7�1#�8�0����������%��$���������������6��$�#���������� �&��$������������

�������� ������&��"�����8

�������� ���

BCL, vilket står för Batch Control Language är ett högnivåspråk som följer med i Quest.
I denna uppgift används detta bara för att köra multipla simuleringar.
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Simulering kräver utbildad personal för att lyckas, vilket naturligtvis kan medföra högre
lönekostnader. Dagens arbetsdatorer har inga problem med att klara av
simuleringsmjukvarorna så det behövs inga investeringar i dyra datorer.

Kostnaderna för simuleringsmjukvaror varierar stort. De enklaste mjukvarorna med 2D
visualisering kan man få för några få tusen kronor. Priset på mjukvarorna stiger linjärt
med komplexiteten på dem. Delmia som levererar Quest i Sverige har flera olika
lösningar på hur mycket en licens kan kosta, beroende på vilken version av Quest som
önskas. Delmia lämnar ingen prisuppgift före de har tittat på företaget och analyserat
läget, enligt någon insatt lär en licens hamna mellan 30 000- och 50 000kr i året för
Quest v5.3, samt en initialkostnad i form av hårdvarulås på omkring 150 000kr [2].
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En vanlig vecka har valts ut för simulering, det blev vecka fem år 2002. Företagets
produktionsplan för vecka fem har använts för att skapa produktionslistor [Bilaga 1].
Under veckan som simulerades ändrades dock produktionsplanen. Det brukar tillkomma
ändringar varje vecka, så det var inget specialfall. Det medför dock att modellen inte
stämmer mot verkligheten när det gäller produkterna. Antalet producerade detaljer i
verkligheten ligger förmodligen nära produktionsmålet. Eftersom artikelkonfigurationen
har ändrats, kan även antalet producerade detaljer ändras, då antalet detaljer i varje
formhållare kan vara olika.

Det verkliga resultatet fanns till hands att jämföra resultatet i modellen med. Genom att
använda SCL program kunde det produceras utifrån produktionslistor, som är lätt
utbytbara ifall produktionen ändras en annan vecka [Bilaga 2].

�#%����),8 7���������#%���#$����#�%��"�"�2&��1�$�����8��������7#���*,,��2��7#���*,:�1#����$��
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En omfattande datainsamling har gjorts. Det fanns många olika moment i produktflödet,
som maskintid, transport, lagning etc. Se bifogat flödesschema [Bilaga 3].

Konstanta tider som erhölls var i sekunder:
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Line, takttid 18.3 16.1 22.5
Urtag 18.3 16.1 22.5
Transport på band 37 - -
Urtag 18.3 16.1 22.5
Cellkross 36 28 -

Urtag 18.3 16.1 22.5
Konveyor 3000 3000 -
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Line 511 har 30st formhållare som kan rymma en 100 % detalj var, eller två st.
40-60 %. Line 516 har 30st formhållare som kan rymma en styck 50 % i varje
formhållare. Line 515 har 22st formhållare som har samma villkor som formhållarna på
Line 511. Detta medför att om det finns t.ex. två stycken 50 %:s detaljer i en formhållare
på Line 511 är takttiden hälften i modellen. Då produktionslistorna blev klara fick
takttiden justeras, så att rätt antal detaljer kom i rätt tid.

Detaljerna har i början av varje detaljnummer fått tilldelat en bokstav. Bokstaven x för
de som produceras vid line 516, y för de som produceras vid Line 511 och z för de som
produceras vid Line 515. Då blir beteckningen av detaljnummer 9188725 som
produceras på Line 511 y9188725. Detta gjordes av två anledningar:

•  Quest tillåter inte en part, som detaljerna kallas i programmet, att börja med en
siffra.

•  Översikten blir bättre, med en snabb blick på detaljens identitet vet man direkt
vilken line den kommer ifrån.

När en bur blev full i packningen skapades en entitet som beskriver buren. När
exempelvis en bur med 9188725 blev full skapades en det en entitet med namnet:
Burfor_y9188725. Detta för att underlätta vidare hantering av buren.

Truckens hastighet har i modellen anpassats för att färdas under en tid som motsvarar
tiden som erhölls vid tidtagning. Dessa fick ett medeltal på 110 sekunder. Det är den tid
det tar för trucken att hämta en bur inklusive att köra tillbaks en tom bur, i modellen
hämtar den bara buren. Tiden som går åt vid byte av bur stämmer dock väl emot
verkligheten.



&''&())� ��#�� �
�����*"����������������� &''&+',+-.

)�<�)

Det har även lagts till ett moment i truckens arbetsrutiner. Vissa detaljer körs till en
extra kontroll, vilket belastar trucken ytterligare. Det görs även i verkligheten, men det
varierar från vecka till vecka vilka detaljer som kontrolleras.
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93
153
97
93

131
121
97
98

108
119
112
124
101
105
94

Total tid .2)2
Medelvärde ..'
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Övriga tider som lagning, förmontering av bur, packning i bur, emballering och limning
var slumpmässiga. Tidsstudier har utförts på dessa moment för att få fram fördelningar
på dessa tider [Bilaga 4].  Uppmätta tider har lagts in i Stat::Fit för analys och
därigenom har fördelningar för respektive moment erhållits. Dessa resultat har lagts till
respektive enhet i simuleringsmodellen.

Förmontering av burar hade en Uniformfördelning med minimum på 82 sekunder och
maximum på 121 sekunder.

Även limningen hade en Uniformfördelning med minimum på 66 sekunder och
maximum på 121 sekunder.

Stat::Fit har med olika procent angivit hur väl de givna fördelningarna stämmer överens
med indata, och alla fördelningarna ovan är rekommenderade av programmet. Dessa
data har lagts in i modellen på respektive moment.

För momentet packning i bur fanns det ingen gemensam arbetsrutin, och därför är inte
den tiden helt tillförlitlig. Resultatet som simuleringen gjordes på baserades på en
packtid på 15 sekunder per detalj.

Andelen lagningar i procent av produktionen har räknats vid olika tillfällen, och utslaget
blev att 15,8 procent av alla detaljerna kommer att hanteras i lagningsstationen [Bilaga
5].
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Stopptiderna vid linorna erhölls genom att läsa ur föregående veckors felrapporter vid
respektive line. Vid line 515 tillämpas samma stopptider som vid line 511.

Andel kassaktioner har satts till samma nivå som föregående år. De nya detaljernas
kassaktionsnivå fick samma värden som genomsnitten på de redan kända detaljerna.
Förra året, år 2001, var kassaktionen 1,7 % vid line 511 och vid line 516 1,2 %. Vid line
516 kunde de flesta detaljernas kassaktionsnivå väljas ur detaljens egen historik.
Kassaktionsnivån sattes vid line 515 till 1,7 %, den högra nivån valdes då det
förmodligen blir lite inkörningsproblem.

Konveyoren har 133 vagnar, är 290 meter lång och rör sig med en hastighet av 47 mm/s.
Varje vagn har plats för ett antal detaljer, vilket kan variera beroende på detaljernas
storlekar. I modellen är varje vagn begränsad till att ta emot max 13 detaljer, vilket var
det högsta antalet som har räknats på en vagn i verkligheten under studien.

Det packas olika antal detaljer i burarna, beroende på detaljens storlek. Rätt antal
detaljer i varje enskild bur har erhållits ur företagets egna packinstruktioner. Det finns
två olika typer av burar: Vanliga burar och L-pall (1). Målet för företaget är att omfördela
produktionen i fabriken, så att det i framtiden endast skall hanteras burar i modellens
område av fabriken.

Under en arbetsvecka är det produktion på linorna under 75,2 timmar, eller
270 720sekunder.

Produktion under en vecka: Ackumulerat tid
måndag 16,8timmar 60 480sekunder 60 480
tisdag 16,8timmar 60 480sekunder 120 960
onsdag 16,8timmar 60 480sekunder 181 440
torsdag 16,8timmar 60 480sekunder 241 920
fredag 8timmar 28 800sekunder 270 720
Summa under en vecka 270 720sekunder

�#%����)�8 /��!&�#�%���$��#%%����#���%�����1���"���������&�#����#�8

���� &'��
���
���

Inga direkta kopplingar är gjorda mellan arbetare och maskin. För att se om arbetarna
hinner med sina uppgifter, räcker det att analysera utnyttjandegraden av respektive
entitet i modellen.

En arbetare är på vissa stationer beskrivit som maskin i modellen, det samma gäller
buren som packningen sker i. Detta av praktiska skäl för att tillhandahålla rättvisande
hanteringstider för detaljerna.

Varje detalj har fått en egen arbetsprocess som kan kopplas till valfri bur. En sådan
koppling underlättar för framtida ändringar i produktionsupplägget.

(1) Vanlig bur, ca 1600x1200 mm, används mest för stora stoppningar medan L-pall, ca
800x1200mm, används mest för mindre detaljer som t.ex. armstöd
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Då en bur är full i packningen har en blockering lagts till för att visa att det blir buffertar
under tiden det tar att byta buren.

Transporten ut till lagret sker med en viss fördröjning och börjar inte hämtas först när
det är fem burar på transportbandet, som i verkligheten, utan transporten sker direkt då
buren är flaggat. Detta har ingen betydelse för simuleringen.

Trucken som förutsätts hjälpa till med transporterna kommer ej att animeras extra i
modellen, tiderna fås ur data från den ordinarie trucken. En förutsättning är att denna
truck har tid att hjälpa till med transporterna. Någon tidstudie har inte genomförts på
denna utan det förutsätts att tid finns.

En samling med bilder ur modellen är samlade i Bilaga 16 [Bilaga 16].

���� (
������
�

Simuleringsmodellen startas med tomma burar och tom konveyor, och genom Welch
metod kan en bra warm-up period fastställas. Med det menas att modellen körs en viss
tid innan simuleringen börjar samla data. Ett bra initialvärde i modellen erhölls med att
fastställa en bra warm-up period. Konveyoren fylldes till rimlig nivå, och burarna är
delvis fulla när simuleringen startar. Liksom det är i verkligheten på företaget vid
uppstart.

För modellen valdes att studera utnyttjandegraden av trucken, och modellen simulerades
i olika långa intervaller för att hitta en bra warm-up period. Analys med Welch - metod
gav ett warm-up värde på 45 000 sekunder. Det betyder att en simulering av en veckas
produktion kräver 315 720 sekunders simuleringstid, varav de första 45 000 sekunderna
är warm-up tid. Se figur 4-4. Diagrammet erhölls ur datainsamling [Bilaga 6]. Där de tre
kurvorna i diagrammet blir stabila och ligger lika valdes punkten för warm-up perioden.
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Simulering av modellen har gjorts ett antal gånger, då olika fel har dykt upp på vägen.

�8�8,� �����&�#�%

Genom att bygga modellen bit för bit för att sedan simulera denna är det inte svårt att
hitta felen i modellen. Under felsökningen använde man sig av animerad simulering,
vilket underlättade felsökningen. Vissa moment var dock svårare att lösa och SCL
programmering fick tillämpas för att lösa uppgifterna.

�8�8�� 
#$����#�%

Med alla kända felkällor borta kunde en fullskalig simulering utföras. I detta skede
valdes att simulera utan animering, för att spara tid och datorkraft. Genom att skriva ett
BCL kommando kördes multipla simuleringar och det erhölls resultat för vidare analys.
En multiple simulering med denna dator tog 30 -60 minuter i anspråk.

�8�8+� ��������������#�%

Resultaten av simuleringen sparades som Excel - filer. Detta kunde göras genom att
välja att spara till fil i Quest:s knappmenyer.

,� ��*������������
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Line 515 fanns med på layouten som erhölls från Fehrer, så den modellerades upp ifrån
samma AutoCad ritning som resten av modellen. På förslag från produktionstekniker
modellerades Line 515 efterbearbetningsområde upp. Egenskaper som andelen
kassationer och stopptid har kopierats från Line 511. Transportbanorna till denna
modellerades också enligt produktionsteknikers förslag [Bilaga 7].

Truckens transportvägar fick modifieras så att den skulle nå de nya detaljerna. Alla tider
på likvärdiga arbetsuppgifter i dagens produktion används för denna maskin.
Simuleringen gjordes utifrån produktionslista, på samma vis som för de övriga linorna
[Bilaga 8]. Även denna simulering omfattar en veckas produktion.

Produktionslistan valdes i samråd med produktionstekniker, för att den skall stämma
med framtida produktioner. Line 515 producerar i denna simulering uteslutande till
SAAB Epsilon. Alla L-pall samt tillhörande detaljer har tagits bort för att möta kravet
på att linorna i simuleringen endast skall producera detaljer som skall packas i burar.

Nytt med implementering av Line 515 var limningen. Ett slitageskydd appliceras på
vissa detaljer. Momentet fanns inte i modellen innan, tiderna för detta finns angivna
tidigare i texten [Sida 14].
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I samband med implementeringen av Line 515 gjordes det även försök med att reducera
bemanningen med en arbetare i en packstation vid Line 511/516.

!��� ���	����
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Simuleringen samt felsökning utfördes som i tidigare simuleringar.

Felsökningen var dock mer komplex i detta fall, då en bugg störde programmet (1).
Länge fanns en falsk insikt om att simuleringen var klar, då det av en händelse framgick
att vissa detaljer inte kom fram till packstationen. Med enkla ändringar avhjälptes detta
och simuleringen kunde fortsätta.

2� �� ���
�
Ur den initiala simuleringen sparades alla data som var av intresse för verifiering och
validering av modellen. Till att börja med fångades intresse för resultaten från linorna,
för att avgöra om det produceras rätt antal detaljer. De specifika fallen för de olika
detaljerna hade inget större värde i denna simulering, då det övergripande
produktionsflödet var det intressanta.

+��� ,��	�����-�
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Simuleringen gav ett snitt på 26 384 producerade detaljer och en standardavvikelse på
87 detaljer, mot att det i verkligheten producerades 25 096 detaljer under vecka 5. Det är
en differens på 1 288 detaljer. Kan verka som en stor skillnad, men då de förmodligen
har gjort ändringar som påverkar resultatet verkar modellen vara riktig ändå. Det kan
även ha förekommit flera eller längre stopp. I verkligheten har förmodligen formar som
innehåller två eller flera detaljer ersatts med andra, och då sjunker mängden producerade
detaljer.

Antalet produktionsstopp vid line 511 var mellan 4 och 5 i veckan, genomsnitt stopptid
hamnade på lite drygt 2 timmar i veckan. Dessa resultat verkar rimliga.

Kassationen hamnade på ett snitt av 450 i veckan, motsvarar 1,7 % av produktionen,
också rimligt [Bilaga 9].
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��!�+

Simuleringen gav ett snitt på 19 264 producerade detaljer och en standardavvikelse på
37 detaljer mot att det i verkligheten producerades 19 514 detaljer under vecka 5. Det är
en differens på 250 detaljer. Liksom vid line 511 finns det faktorer som kan ha ändrats,
men trots detta resultatet hamnat mycket nära verkligheten.

(1) Bugg är ett fel i programmet.
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Antalet produktionsstopp vid line 516 var mellan 8 och 9 i veckan, och genomsnitt
stopptid var 3,27 timmar i veckan. Dessa resultat verkar rimliga.

Kassaktionen hamnade på ett snitt av 272 detaljer i veckan, motsvarar 1,40 % av
produktionen, också rimligt [Bilaga 10].
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Att döma av resultaten fanns det gott om tid på alla packstationer. Varierade mellan 50-
och 75 % outnyttjad kapacitet. Lagningens tidfördelning har gjorts om sedan modellen
modifierats. En simulering genomfördes med den nya fördelningen och visade att
lagningen vid Line 511 och Line 516 hade ungefär 68 % beläggning [Bilaga 11].

:8+8�� (��"����

Konveyoren är under simuleringen hårt belastad, varje vagn var lastade med ett
genomsnitt av åtta detaljer varje varv. Hastigheten på konveyoren går dock att öka, men
det behövdes inte under denna simulering [Bilaga 12].

:8+8+� ��2&@�6��$����%����28

Då rätt hastighet på trucken hade hittats kunde genom simulering utnyttjandegraden på
denna fastställas. Montage av burarna, slutmontering räknades ihop med trucken för att
få fram utnyttjandegraden på arbetarna i packningen. Resultatet visade att det krävdes
ungefär 1,2 tjänster för att hinna med i packningen, samt att trucken var upptagen ca 57
% av tiden.

Transporten av L-pall var med i resultatet, dock inte övrig hantering av dessa. Vid
hantering av L-pall krävdes inte mycket tid och det torde endast påverka beläggningen
med några enstaka procent.

Simuleringen visade att drygt 1 000 burar med detaljer hanterades varje vecka
[Bilaga 13].
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Run No. Truck Emballering Montering Beläggning
Run 1 57,4 21,4 35,4 114,2
Run 2 56,7 21,4 35,8 113,9
Run 3 55,6 21,4 35,7 112,7
Run 4 57,1 21,3 35,5 113,9
Run 5 57,0 21,5 35,4 113,9
Run 6 56,8 21,5 35,5 113,9
Run 7 56,8 21,3 35,6 113,7
Run 8 57,3 21,4 35,6 114,3
Run 9 57,0 21,4 35,5 113,9
Enhet procent.
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Av ovan nämnda resultat och analyser visas det att modellen stämde väl överens med
verkligheten. Denna modell gav bra grundlag för vidare simuleringar och
implementering av ny utrustning.

7� �� ���
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Line 511 och 516 hade ingen större ändringar i sin produktion, varför ingen vidare
analys gjordes på dessa. Det samma gällde med packningen av deras detaljer. Endast en
okulär kontroll av denna del av modellen gjordes, för att se om felaktigheter etc. skulle
dyka upp.

/��� ,��	�����-�
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Simuleringen vid Line 515 gav en genomsnittlig produktion om 22 696 detaljer och en
standardavvikelse på 63 detaljer. Under en veckas simulering hade Line 515 sex stycken
stopp, totalt 150 minuter [Bilaga 14].
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Ett moment i efterbearbetningen vid line 515 är limning av detaljer. I simuleringen
kördes det 24 stycken detaljer per varv på Line 515, som skulle genom limstationerna.
Motsvarar en detalj per 21 sekund. Enligt produktionsteknikers planering provades det
med 4 arbetsstationer för limning. Simuleringen visade att detta inte var möjligt, då
limningen tog för mycket tid i anspråk. Vidare simuleringar visade att det krävdes
ytterligare en arbetsstation för att arbetarna skulle hinna med produktionen. Även här
blev belastningen hög på arbetarna, drygt 80 %. Se figur 7-1.
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Det var låg beläggning på lagningen under simuleringen, ungefär 30 % av tiden. Av
praktiska skäl utfördes lagningen på en limstation. Tanken var att en station kunde sköta
om lagning såväl som limning.

Run No. Avg Util (%)

Limmare 1 Limmare 2 Limmare 3 Limmare 4 Limmare 5 Lagning

Run 1       89.743       87.909       86.813       84.225       79.690 30,97

Run 2       89.495       88.096       86.292       83.093       79.507 32,52

Run 3       89.526       87.863       86.498       83.347       79.889 31,39

Run 4       89.185       88.429       86.016       83.581       79.237 30,46

Run 5       90.037       88.900       87.207       84.546       80.145 30,77

Run 6       89.078       88.047       86.887       83.798       78.993 29,98

Run 7       89.751       88.643       86.672       83.925       79.616 29,04

Run 8       89.767       88.401       86.074       83.848       78.572 30,35

Run 9       90.153       88.605       86.823       83.743       79.644 30,87
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Produktionstekniker planerade för 3 arbetare som skulle sköta packningen av detaljer
från Line 515. Simuleringen visade att 2 arbetare skulle hinna med.

Packstation 1 Packn. Limmade det.
Run No. Avg Util (%)  Avg Util (%)
Run 1       68.961       57.447
Run 2       68.945       57.403
Run 3       69.000       57.498
Run 4       68.908       57.397
Run 5       68.539       57.076
Run 6       68.808       57.319
Run 7       68.547       57.085
Run 8       68.951       57.436
Run 9       68.776       57.308

�#%���9)�8 �6�����"���6��!%%�#�%������2&����#�������"#��7#���*,*����#%���#$����#�%���������8
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I och med implementering av Line 515 översteg beläggningen på trucken dennas
kapacitet. Det framgick efter flera simuleringar att trucken inte skulle hinna med att
transportera alla burarna. En lösning där en annan truck sköter transporten av vissa
detaljer provades, och visade sig fungera bra.

Den andra trucken var en truck som egentligen hade hand om bland annat L-pall på
fabriken. Denna förväntades ha relativ låg beläggning och förväntas hinna med att
hjälpa till på denna avdelning. För att det skulle finnas någon form av ordning lät man
denna truck sköta transporterna från en packstation. Där finns det möjlighet att packa
upptill sju olika detaljer, se figur 7-3 nedan. I denna simulering hanterades dock endast
4 olika detaljer vid denna station.
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Tidsåtgången vid burmontage samt slutmontering av burar ökade markant.
Beläggningen på arbetarna vid burhanteringen låg under simuleringen högt, se figur 7-4.
Antalet personer är nu liksom då två personer.

Som framgår i figur 7-4 har trucken en beläggning på nära 80 %, och den andra trucken
som hjälper till kommer att behövas drygt 20 % av sin tid för att sköta transporterna på
denna avdelning. Truckkörning inklusive övrigt arbete vid burhanteringen kräver
ungefär 1,85 tjänster, extra trucken är ej medräknad här då annan personal kör denna.
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Med Line 515 med i modellen hanterades nära 1 600 burar varje vecka [Bilaga 13].

Emballering Truck
Montering
av burar Extra truck

Run No. Avg Util (%) Avg Util (%) Avg Util (%) Avg Util (%)
Run 1       24.336       79.068       59.523       23.147
Run 2       24.514       78.670       59.454 23.067
Run 3       24.307       78.653       58.798 23.122
Run 4       24.378       78.704       58.920 23.061
Run 5       24.433       79.048       59.112 23.059
Run 6       24.483       78.868       59.056 23.063
Run 7       24.375       78.710       58.764 23.059
Run 8       24.404       79.205       59.180 23.061
Run 9       24.388       78.756       58.819 23.147
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Vid den första packstationen till Line 511 och Line 516 var det enligt simuleringen
mycket lugnt, knappt 30 % beläggning per arbetare [Bilaga 11]. Av denna anledning
utfördes försök med att ta bort en arbetare.

Run No. Avg Util (%)
Run 1       81.408
Run 2       81.218
Run 3       81.593
Run 4       81.455
Run 5       81.600
Run 6       82.084
Run 7       81.762
Run 8       81.779
Run 9       81.649

�#%���;),8 �6������$�"#����6��!%%�#�%�"#������1��������2&����#�������������������#$�����8

Då optimering utförts mättes nivån av alla opackade detaljer vid alla packstationer, som
mest fanns det drygt 40 detaljer som väntade på att få packas vid den optimerade
packstationen [Bilaga 15].
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Då det erhölls verklighetstrogna resultat i den preliminära simuleringen som baserades
på en verklig produktionsvecka, bör även resultaten ur den kompletterande modellen
också ligga nära verkligheten.

Tiderna som erhölls vid tidtagning på packstationerna är lite osäkra då ingen speciell
rutin följdes. Troligen ligger den antagna tiden nära verkligheten då ett medel erhölls ur
de tider som mätts.

Simuleringen visade att implementeringen av Line 515 medför ökad beläggning på
arbetarna som arbetar vid burhanteringen. Beläggningen steg från ungefär 60 % av
kapaciteten till drygt 90 % på dessa arbetare. Trucken hamnade på ungefär 80 % av sin
fulla kapacitet, samt en extra truck kom att behövas drygt 20 % av sin tid. Antalet burar
som hanteras steg från ett genomsnitt på 1026 burar per vecka till 1575. Detta är en
signifikant ökning, men trots detta verkar personalen vid burhanteringen hinna med då
hjälp med transporterna har tillkommit.

Lim- och lagningspersonal vid Line 515 sattes som tidigare nämnts till totalt 5 personer.
Vid simuleringen var det 24 detaljer per varv som skulle limmas, vilket enligt
produktionstekniker är den högsta tänkbara siffran. Enligt simuleringen skulle
personalen hinna med sina uppgifter, men även här är marginalerna små.

Packningsstationerna vid Line 515 fick en beläggning som hamnade på ett genomsnitt
av 60 %. Tiderna är dock baserade på packningen vid Line 511 och Line 516, vilket
medför att säkerheten angående dessa tider inte ger ett hundra procentig svar. Sträckan
att gå med detaljer blir förmodligen lite längre än vid de andra linorna, men då
marginalen var så god är det sannolikt att personalen här kommer att hinna med sina
uppgifter.

Totalt bör det räcka med 7 stycken arbetare i efterbearbetningen vid Line 515 enligt
denna simulering.

En optimering vid packningen av detaljerna till Line 511 och Line 516 visade att det går
att reducera bemanningen med en arbetare och hinna med uppgifterna ändå. Det gäller
den första packstationen där det finns två arbetare idag. Simuleringen visade att en
arbetare kan hinna med uppgifterna med en beläggning på drygt 80 %. Även de andra
packstationerna vid dessa linor hade låg beläggning, men på grund av arbetsstationernas
utformning upplevdes utökad optimering ej som lämplig.
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Den preliminära simuleringen visade att modellen verkade vara rätt, det gällde även
efter implementering av Line 515. Resultaten verkar rimliga, och inga konstigheter
verkar finnas i modellen. Maskiner, truckar etc. beter sig på förväntat sätt, med
förväntade tider.

Frågetecken kring produktionen vid Line 515 finns, som vilken uppsättning av
produktspridning den kommer att ha i produktionen. Enligt produktionstekniker vid
Fehrer lär den simulerade konfigurationen vara den mest tidkrävande variant som kan
uppstå. Detta ger en viss tillförlitlighet för modellen

Då simuleringen visar att produktionen med bemanning och utformning enligt modellen
hinner med uppgifterna, bör detta provas i verkligheten. Det förväntas att insamlade data
som modellen bygger på stämmer.

.'���
����
�
�4/������ ���"���
Ett naturligt steg vore att implementera hela fabriken i Quest modellen, allt ifrån
materialmottagning till leverans. Med en komplett modell av fabriken finns enastående
möjligheter att optimera sin produktion. Genom att t.ex.:

•  Identifiera flaskhalsar i produktionen.

•  Felsöka i modellen om något har gått snett i produktionen.

•  Produktionsplanering. Simulera produktionen i modellen innan själva
produktionen.

Vid uppstart av nya maskiner i fabriken kan en simulering göras, precis som vid detta
projekt.

Simulering är ett bra verktyg vid presentation av produktionen inför kunder och
medarbetare. Med tiden ställs allt större krav på underleverantörer. Genom att visa en
tänkt lösning av produktionen av potentiella detaljer kan kunden känna större trygghet.
Det samma gäller mot produktionsmedarbetare. I ett tidigt skede kan de se hur
produktionen är tänkt att ske, så att de till viss grad får vara med och komma med nya
idéer för att påverka arbetssituationen.
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Till en början kan Quest kännas som ett oerhört komplext och omöjligt program att lära.
Med rätt bakgrund och kunskaper är det relativt enkelt att komma underfund med hur
det fungerar. Menyerna är relativt enkla att lära sig, och miljön känns bra och
strukturerad. Som nämnts tidigare är standardmenyerna begränsade och
programmeringskunskaper kan behövas om det planeras avancerade simuleringar.

Det är även nödvändigt att känna till vilka parametrar som är viktiga för modellen.
Simulering handlar inte bara om att hantera en mjukvara. Kännedom om statistiska
beräkningar etc. är viktigt för ett lyckad resultat. De olika parametrarna är
grundläggande för att få fram en riktig modell, därför är datainsamlingen oerhört viktig.

Som med de flesta mjukvaror finns det så kallade buggar i programmet. Det gäller att
vara uppmärksam och besitta bra arbetsrutiner för att inte bli drabbad av dessa. En bugg
i Quest gav fel värden i resultaten under detta projekt, och hittades av en ren tillfällighet.
Dålig erfarenhet i kombination med buggar i Quest kan vara förödande för ett projekt

Att implementera Quest med företagens produktionssystem verkar lite farligt. Det finns
ännu för lite dokumentation på att företag har lyckats med detta. Enligt säljare av
mjukvaran går det bra, givetvis. Användaren får använda sitt förnuft och se hur långt
denna vågar att implementera simuleringsverktyg i företagens produktionssystemen.
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Produktionslista Line 511:

y4764833
y4764841
y4764833
y4764841
y9208065
y9208066
y9208065
y9208066
y4803342
y4939138
y4803342
y4939138
y4803342
y4939138
y4939104
y4803318
y4939104
y4803318
y4803367
y4803334
y4232377
y4232377
y4232377
y4232377
y4655601
y4655619
y4655601
y4655619
y5319637
y5319645
y5319637
y5319645
y9188725
y9188725
y9188726
y9188726
y9467738
y9449843
y8616473
y9191623
y9191624
y8665680
y9191626
y8665680
y9191626
y8665680
y9191626
y9208420
y9208420
y8665681
y9208423
y8665681
y9208423
y5319652
y5319660

Produktionslista Line 516:

x9191648
x9191649
x9191649
x9191649
x9191649
x9191903
x9191903
x9191903
x9191903
x9191905
x9191906
x9191620
x9191620
x9191621
x9191621
x9141984
x9141984
x9141984
x9141984
x9141984
x8619182
x8619190
x9188731
x9188732
x9188732
x9449844
x9449845
x9449846
x4764882
x4764890
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SCL program för Line 511

Const FILNR 5
-- Const FILNAMN 'c:/tmp/kp511.dat'

Procedure ReadMyFile511()
Var strLine:String
Begin
  if(sim_time<105480) then
    Open file 'c:/tmp/kp511man.dat' for text input as FILNR
    while(read_line(#FILNR, strLine)<>$EOF AND sim_time<105480) do
      CreateNewPart(strLine)
      delay 9.98
      endwhile
    close #FILNR
  endif

  if(sim_time>=105480 AND sim_time<165960) then
    Open file 'c:/tmp/kp511man.dat' for text input as FILNR
    while(read_line(#FILNR, strLine)<>$EOF AND sim_time<165960) do
      CreateNewPart511(strLine)
       delay 9.98
       endwhile

    close #FILNR
  endif

  if(sim_time>=165960 AND sim_time<226440) then
    Open file 'c:/tmp/kp511ons.dat' for text input as FILNR
    while(read_line(#FILNR, strLine)<>$EOF AND sim_time<226440) do
      CreateNewPart511(strLine)
      delay 9.98
      endwhile

      close #FILNR
  endif

  if(sim_time>=226440 AND sim_time<286920) then
    Open file 'c:/tmp/kp511tor.dat' for text input as FILNR
    while(read_line(#FILNR, strLine)<>$EOF AND sim_time<286920) do
      CreateNewPart511(strLine)
       delay 9.98
      endwhile

    close #FILNR
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endif

  if(sim_time>=286920 AND sim_time<330000) then
    Open file ’c:/tmp/kp511fre.dat’ for text input as FILNR
    while(read_line(#FILNR, strLine)<>$EOF AND sim_time<330000) do
      CreateNewPart511(strLine)
       delay 9.98
      endwhile
       close #FILNR
  endif
End

Procedure CreateNewPart511(PartName:String)
Var pchPart:Part_Class
Begin
  pchPart=get_part_class(PartName)

   if(pchPart==NULL) then
    write('Finns ingen sådan detalj ', PartName, cr)
    signal interrupt
  endif
  create(pchPart)
    Pass(pchPart)

End
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Utdrag från Stat::Fit varav man bestämde olika fördelningar på olika operationer.

Lagning:
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Limning:

Tabell som ligger till grund för bestämning av tiden som går åt vid packning av detaljer
i burar:

:
$%�������5��
�(

Tider
5 6 25 25
6 16 25 18
28 14 11 13
12 28 27 13
16 20 6 14
15 12 17 13
9 29 8 13
20 27 9 14
17 12 16 16
6 9 16 16
9 9 16 15
25 9 16
17 12 �����( .,
16 13
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9 57         15,79
12 50         24,00
5 51           9,80
6 52         11,54
5 51           9,80
9 52         17,31
14 52         26,92
7 55         12,73
6 50         12,00
10 55         18,18
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8 52         15,38
12 51         23,53
14 53         26,42
9 51         17,65
12 53         22,64
9 50         18,00
8 54         14,81
8 54         14,81
13 54         24,07
15 56         26,79
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11 52         21,15
8 53         15,09
4 52           7,69
4 55           7,27
5 55           9,09
6 54         11,11
5 51           9,80
4 50           8,00
5 50         10,00
8 54         14,81

�����< ��������.,=87
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Provnr: Sim-tid
Utnyttjande-
grad i proc.

Moving
average

window=3

Moving
average

window=5

1 10000 4,47 4,47 4,47
2 12500 6,19 8,40 8,40
3 15000 14,54 13,23 13,23
4 17500 18,33 16,73 16,73
5 20000 22,60 19,80 19,05
6 22500 25,04 22,98 21,36
7 25000 25,95 25,29 23,95
8 27500 25,93 27,35 26,42
9 30000 28,44 28,83 28,18
10 32500 30,71 30,02 29,57
11 35000 32,76 31,14 30,62
12 37500 32,99 32,24 31,51
13 40000 33,33 33,06 32,34
14 42500 33,85 33,65 33,13
15 45000 33,62 33,99 33,87
16 47500 34,16 34,21 34,41
17 50000 34,86 34,69 34,84
18 52500 35,09 35,08 35,23
19 55000 34,57 35,63 35,61
20 57500 36,68 36,08 35,93
21 60000 36,60 36,46 36,24
22 62500 37,45 36,79 36,47
23 65000 37,28 37,14 36,71
24 67500 37,52 37,14 36,95
25 70000 37,40 37,26 37,18
26 72500 37,03 37,31 37,30
27 75000 36,70 37,27 37,49
28 77500 37,45 37,36 37,60
29 80000 37,80 37,53 37,76
30 82500 37,02 37,76 37,86
31 85000 38,09 38,10 37,99
32 87500 38,63 38,27 38,14
33 90000 38,63 38,42 
34 92500 39,08 38,65 
35 95000 38,67  
36 97500 38,80  
37 100000 38,67  
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AutoCad förslag från produktionstekniker:
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Produktionslista Line 515:
z12790974
z12790974
z12794464
z12787830
z12787830
z12790486
z12791792
z12791792
z12790527
z12790551
z12790974
z12790974
z12794464
z12787830
z12787830
z12790486
z12790974
z12790974
z12790527
z12790551
z5127774
z5127774
z12795139
z12795139
z12795139
z12795139
z12791792
z12791792
z12790527
z12790551
z12790974
z12790974
z5311220
z5311220
z12795139
z12795139
z12795139
z12795139
z5311220
z5311220
z12790527
z12790551
z5127774
z5127774
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Kassationer och stopp vid Line 511:

User  kjell Producerade 26384
Date  Sunday 10 March 2002 Medel kassation 450

Time  2:04 PM
Procent kassation 1,7

%
Time Units   hr

 Run 1  Run 2  Run 3 Run 4        Run 5   Run 6  Run 7   Run 8    Run 9
y4764833 10 10 15 12 9 12 5 7 8
y9208065 13 18 17 14 13 13 17 25 16
y9208066 12 12 22 20 17 19 19 19 20
y4939104 16 23 15 17 10 22 17 14 18
y4939112 2 1 1 1 3 1 3 5 2
y4939138 23 27 35 26 21 30 29 27 27
y4803318 22 16 18 14 21 17 24 11 11
y4803326 4 4 2 5 2 3 0 0 2
y4803334 10 9 9 8 6 7 5 3 9
y4803342 22 29 21 23 22 24 19 28 17
y4803367 7 8 5 14 6 7 4 3 14
y4232377 38 31 33 24 38 25 36 35 35
y9208420 11 16 17 24 13 17 11 15 16
y9208421 0 0 0 0 0 0 0 0 0
y9208423 18 14 14 19 18 18 15 12 11
y8616473 10 5 10 8 5 11 8 8 4
y8616474 4 2 4 4 5 7 4 3 2
y4655601 14 19 17 19 18 17 16 12 18
y4655619 20 14 24 12 13 18 20 19 13
y9191623 6 9 7 5 11 7 7 4 13
y9191624 9 5 6 6 5 7 14 5 6
y9191626 24 21 33 22 25 26 26 23 27
y9188725 19 10 13 18 18 16 11 12 7
y9188726 13 21 14 23 19 17 11 19 19
y4764841 13 7 18 10 10 10 14 11 15
y9449843 9 0 5 3 4 1 6 4 3
y9467738 3 11 9 11 7 5 7 9 4
y8665680 20 17 28 25 18 22 28 23 16
y8665681 18 13 18 21 21 12 13 15 16
y5319652 15 16 14 6 19 11 8 12 19
y5319660 10 11 10 15 15 16 9 8 13
y5319637 22 16 17 25 18 16 23 20 23
y5319645 16 21 12 14 10 22 14 14 20
Summa 453 436 483 468 440 456 443 425 444

Run No. Stopp    Num Repairs
Run 1 1,78 4
Run 2 2,21 5
Run 3 2,24 5
Run 4 1,77 4
Run 5 2,11 5
Run 6 2,13 5
Run 7 2,29 5
Run 8 1,69 4
Run 9 2,23 5
Medel stopptid: 2,05
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Kassationer och stopp vid Line 516:

Sim 1 Sim 2 Sim 3 Sim 4 Sim 5 Sim 6 Sim 7 Sim 8 Sim 9
x9191648 537 537 537 540 536 537 537 535 539
x9191649 2148 2144 2145 2160 2144 2144 2147 2140 2152
x9191903 2144 2142 2145 2158 2144 2140 2140 2142 2147
x9191905 536 536 537 538 535 535 535 536 536
x9191906 536 536 537 538 534 535 535 535 536
x9191620 2142 2144 2144 2152 2136 2140 2140 2140 2140
x9191621 2138 2138 2144 2150 2138 2140 2138 2140 2144
x9141984 2670 2670 2679 2681 2674 2672 2670 2669 2680
x8619182 534 534 535 535 534 534 534 533 536
x8619190 534 534 535 535 534 534 534 533 536
x9188731 918 917 830 832 828 829 827 828 833
x9188732 684 685 775 774 773 772 772 771 774
x9449844 534 534 535 536 534 533 533 533 535
x9449845 150 151 238 239 239 238 239 238 238
x9449846 918 917 828 833 828 827 827 827 832
x4764882 1068 1066 1066 1072 1066 1066 1066 1064 1070
x4764890 1066 1066 1066 1072 1066 1066 1066 1064 1070

19257 19251 19276 19345 19243 19242 19240 19228 19298

Medel: 19264
Stdav 37

Kass 262 250 262 269 275 270 294 275 292
Medel kass: 272detaljer

Run No. Stopp    Num Repairs
-------------------------------------------------------------------
-----------
Sim 1 3,54 9
Sim 2 3,14 8
Sim 3 3,5 9
Sim 4 3,39 9
Sim 5 3,41 9
Sim 6 3,37 9
Sim 7 3,1 8
Sim 8 3,2 9
Sim 9 2,78 8
Medel stopptid: 3,27

------------------------- End Of Quest Batch Report -----------------
--------



&''&())� ��#�� �
�����*"����������������� &''&+',+-.

���
�
�..



&''&())� ��#�� �
�����*"����������������� &''&+',+-.

���
�
�.&

���
�
�,

Konveyor beläggning:
Ett urval av vagnar hade på 43 varv transporterat:

310
340
383
333
360
319
322
341
401
321
350
318
353
311
348
308
379
330
341
325

Medel: -)'
Antal detaljer vagn/varv: 8
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Antal burar som blev transporterat till lagret.

       Run
1   Run 2   Run 3

       Run
4

       Run
5

       Run
6

       Run
7

       Run
8

       Run
9

Burfor_x9191984 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Burfor_y8665680 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Burfor_x9188731 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Burfor_x9191903 41 40 40 40 40 40 40 40 40
Burfor_x9188732 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Burfor_x9191649 40 40 40 40 40 40 40 40 39
Burfor_x8619182 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Burfor_x9191648 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Burfor_x9449846 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Burfor_x8619190 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Burfor_x9449845 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Burfor_x9191906 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Burfor_x9449844 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Burfor_y9467738 29 30 29 29 30 29 29 30 29
Burfor_y5319637_
645 53 52 52 52 52 53 52 53 52
Burfor_y4803367 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Burfor_y8616474 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Burfor_y9191623 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Burfor_y8616473 26 26 25 25 26 26 26 27 26
Burfor_y4803334 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Burfor_y4655601 30 31 30 30 31 30 31 31 30
Burfor_y4655619 22 23 22 22 22 22 22 22 22
Burfor_y9449843 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Burfor_y4803326 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Burfor_y4939104 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Burfor_y9208420 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Burfor_x9191905 21 20 21 20 20 21 19 19 19
Burfor_y9208065 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Burfor_y9188726 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Burfor_y9208423 42 43 43 42 42 42 43 42 43
Burfor_y4764833 20 19 20 20 20 20 20 20 20
Burfor_y8665681 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Burfor_y9191626 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Burfor_y4764841 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Burfor_y9188725 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Burfor_y4803318 18 18 17 18 18 17 17 18 18
Burfor_y4939112 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Burfor_y4939138 29 30 29 29 29 30 29 29 29
Burfor_y4803342 29 29 29 29 30 30 29 29 29
Burfor_y9208066 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Burfor_y5319652_
660 40 40 39 40 40 40 40 40 40
Burfor_y9191624 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Burfor_z5311220 52 52 52 52 52 52 51 52 52
Burfor_z5127774 43 43 43 43 43 43 42 43 43
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Burfor_z12787830 58 58 57 58 58 58 58 58 58
Burfor_z12791792 58 58 57 58 58 58 57 58 58
Burfor_z12790527
_551 86 86 87 86 86 86 86 86 86
Burfor_x9188733 29 29 30 29 29 29 29 29 29
Burfor_y8664578 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Burfor_z12790974 66 67 67 66 66 66 66 66 66
Burfor_z12794464 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Burfor_z12790486 65 65 65 65 65 65 64 65 65
Burfor_z12795139 58 58 57 58 57 58 57 58 58

1577 1579 1573 1573 1576 1577 1569 1577 1573
Endast
Line 511/516 1028 1023 1025 1029 1026 1025 1020 1028 1027
Differens 549 556 548 544 550 552 549 549 546
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Produktion vid Line 515 under en simulerad vecka.

                    <Line515_1> Part
Summary
                    ------------------------

Model  nyversion_515ai.mdl
User  kjell
Date  Monday 18 March 2002

Time
 6:15
PM

Time Units   hr

Run 1  Run 2   Run 3   Run 4 Run 5 Run 6 Run 7  Run 8 Run 9

z5311220 2056 2055 2054 2055 2074 2059 2061 2061 2065
z5127774 2058 2053 2056 2055 2069 2054 2060 2059 2066
z12790527 2061 2058 2059 2058 2075 2059 2062 2062 2069
z12790551 2060 2056 2059 2057 2075 2058 2062 2062 2068
z12791792 2062 2058 2063 2059 2076 2062 2065 2064 2071
z12787830 2068 2064 2066 2064 2080 2062 2068 2064 2074
z12790974 4131 4121 4123 4121 4156 4122 4132 4128 4143
z12794464 1034 1032 1033 1032 1040 1031 1034 1032 1037
z12790486 1034 1032 1033 1031 1040 1031 1034 1032 1037
z12795139 4115 4108 4116 4112 4146 4122 4122 4124 4135
Summa 22679 22637 22662 22644 22831 22660 22700 22688 22765
-------------------------------------------------------------
-----------------

Medel prod: 22 696
Standard avvikelse 63

------------------------- End Of Quest Batch Report ---------
----------------

Stopptid_timmar Antal stopp
2,56 6
2,45 6
2,75 6
2,08 5
2,16 5
2,58 6
2,51 6
2,65 6
2,77 6

Medel stopptid/vecka: 2,5 timmar. Motsvarar 150 minuter.
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Model  optim2.mdl
User  kjell
Date  Friday 22 March 2002
Time  7:50 AM

Time Units   hr

Run1 Run2 Run3 Run4 Run5 Run6 Run7 Run8 Run9
Line 511
Packstn 1
TotalParts 14692 14658 14726 14701 14727 14815 14757 14760 14736
MaxQLength 13 14 15 16 14 13 12 13 11

22 30 29 42 32 33 34 39 40

Packstn 2
TotalParts 7588 7558 7531 7541 7577 7514 7520 7583 7519
MaxQLength 18 16 17 17 21 20 12 18 15

10 10 11 10 10 10 10 10 10

Packstn 3
TotalParts 5920 5900 5878 5907 5903 5879 5872 5910 5874
MaxQLength 4 4 5 4 4 4 5 4 5

12 15 14 12 11 12 9 13 12

Packstn 4
TotalParts 12607 12606 12533 12586 12617 12514 12568 12581 12591
MaxQLength 14 13 15 14 13 12 13 13 12

29 28 29 24 21 23 23 19 19
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Cellkrossarna vid Line 511 och Line 516
samt laststationerna till konveyor.

Packstationerna vid Line 511 och Line
516.

Line 511. Vy från Line 515 inkl. Efterbearbetning.

Line 516 i mitten. Line 515 till vänster
och Line 511 till höger

Vy över packstationerna till Line 515.
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Line 515. Transportband tillhörande Line 515.

Konveyorsystem Line 511 och Line 516. Lagning och Packstation vid Line 511 och

Line 516.


