
 

EXAMENSARBETE 
Maskiningenjör med inriktning mot produktionsteknik med logistik 
Institutionen för ingenjörsvetenskap 

2011-06-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förstudie till flödesackumulering på 
Astra Tech 
 
 
 
Pontus Johansson         Lovisa Kullberg 

 



EXAMENSARBETE 

 
 
 i 

Förstudie till flödesackumulering på Astra Tech 

Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts på Astra Tech i Mölndal. 

Syftet med arbetet var att undersöka möjligheten för optimering av produktflödet. 

Företagets produkter transporteras på ett transportband till en gemensam process. Det 

nuvarande flödet till processen är inte optimerat vilket resulterar i att processen körs 

ineffektivt. Ackumulering av produkter innan processen ska därför undersökas som en 

lösning till problemet. 

Fyra olika ackumuleringsförslag har analyserats och jämförts: hängande bansystem, 

palleteringssystem, depalleteringssystem och kombination av bansystem och 

palleteringssystem. 

Förslagen har blivit bedömda och jämförda utifrån följande parametrar: yta, 

investeringskostnad, flexibilitet, arbetsbelastning, arbetsmiljö och tid. Hängande bansystem 

fick det högsta snittvärdet och valdes därför för fortsatt analys med stöd av simulering. 

Simuleringen gjordes i ExtendSim 7. 

Två simuleringsmodeller jämfördes, en med ackumulering av produkter i bansystem och en 

utan. Resultatet var att ackumulering av produkter kan ge en besparing på 16 procent i 

driftkostnader per år. Simulering av övriga förslag kan göras för att få en tydligare 

jämförelse mellan förslagen. 

Rekommendationen till företaget är att ackumulera produkter i ett bansystem. Det baseras 

på analys av jämförelsen. Analysen och diskussionen visar också att robothantering inte är 

en passande lösning på problemet, eftersom rörelserna skulle skaka om produkterna för 

mycket. 

En vidare undersökning av utformningen av bansystemet bör göras för att få fram den 

optimala utformningen.  
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Pre-study of flow accumulation at Astra Tech 

Summary 

This thesis work has been done at Astra Tech in Mölndal, Sweden.  

The purpose of the work was to investigate possibilities for optimization of the material 

flow. The different products of the company are being transported by a conveyor belt to a 

common process. The current flow to the process is not optimized with the result that the 

process runs inefficiently. Accumulation of products before the process should therefore 

be investigated as a solution. 

Four different accumulating systems have been analyzed and compared: hanging conveyor 

belts, palletizing, depalletizing and a combination of conveyor belts and palletizing. 

The systems have been assessed and compared according to six parameters: area, 

investment cost, flexibility, work load, work environment and time. The hanging conveyor 

belt yielded the highest average score and was therefore chosen for further analysis with the 

support of simulation. The simulation was made in ExtendSim 7. 

Two simulation models were compared, one with accumulation of product in conveyor 

belts and one without. The result of the simulation part was that accumulation of product 

results in savings of running costs with 16 percent per year. To get a better comparison 

between the accumulation systems simulations of all systems can be done. 

The recommendation to the company is to accumulate products in a conveyor system. This 

is based on the analysis of the comparison. The analysis and discussion also shows that 

robot handling is not an appropriate solution to the problem, because the movements 

would shake the products too much. 

A further investigation of the layout should be done in order to find the optimal layout. 
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Förord 

Examensarbetet är en avslutning på vår maskiningenjörsutbildning, 180 högskolepoäng, vid 

Högskolan Väst i Trollhättan. Arbetet har utförts på Astra Tech i Mölndal. 

Vi vill ge ett stort tack till vår handledare på Astra Tech för all hjälp under arbetets gång, 

samt övriga medarbetare som har tagit sig tid att svara på våra frågor. 

Ett stort tack riktas även till vår handledare på Högskolan Väst, Torbjörn Ilar, för 

vägledning under arbetets gång. 

 

 

 

 

 

 

Trollhättan den 17 juni 2011 

 

 

____________________  ____________________ 

Pontus Johansson  Lovisa Kullberg 
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1 Inledning 

I inledningen beskrivs företaget samt förutsättningarna för examensarbetet. 

1.1 Företagsbeskrivning 

Astra Tech [1] grundades 1948 som AB Sjukvårdsutensilier och är idag en del av 

AstraZeneca-gruppen. Astra Tech finns representerade över hela världen och har egna 

dotterbolag i 16 länder. 

Astra Tech utvecklar, tillverkar och marknadsför dentala implantat samt 

sjukvårdsprodukter inom urologi och kirurgi. Exempel på produkter är katetrar och 

tandimplantat, se figur 1 [1]. 

 

Figur 1: Exempel på produkter från urologi, kirurgi och dental tillverkade av Astra Tech [2]. 

1.2 Problembeskrivning 

Astra Techs produkter tillverkas på olika stationer i anläggningen. Flertalet av dem 

transporteras sedan i kartonger på ett transportband till en gemensam process. 

Processen består av tre stationer där en kartong endast skall till en av stationerna. För 

att inte ledtiden ska bli för lång vill inte företaget att produkterna ska behöva vänta 

längre än tio timmar på att bearbetas i den gemensamma processen. I framtiden 

planerar företaget att utöka sin produktionsvolym vilket innebär en ökad belastning på 

transportsystemet. Större krav kommer att ställas på hanteringen av produkterna 

innan de når processen. 

Kartongerna anländer till processen via ett transportband i slumpmässig ordning. En 

del av kartongerna kan samköras men inte alla. För att kunna köra processen effektivt 

behöver ordningen på kartongerna sorteras så att ett större antal kartonger som kan 

samköras kommer efter varandra. Ackumulering av kartongerna ska därför 

undersökas. Hantering ska ske enligt FIFU för att klara tidskravet. Hanteringen av 

ackumuleringen måste kunna hanteras av befintlig personal. Ackumuleringen ska få 

plats inom ett begränsat område. Tusen kartonger ska få plats i ackumuleringen. 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att undersöka möjligheter för optimering av flödet till den 

gemensamma processen. 

Målet är att ta fram förslag till optimering av flödet till den gemensamma processen 

genom att ackumulera produktgrupper som kan bearbetas tillsammans. 

Följande delmål sattes upp: 

 Litteraturstudie inom relevant område. 

 Framtagning av olika alternativ som möjliggör ackumulering av 

produktgrupper. 

 Utvärdering av alternativ och val av något/några alternativ för fördjupad 

analys. 

 Anpassning av befintlig simuleringsmodell till aktuell situation samt simulering 

av lämpliga förslag. 

 Sammanställning och analys av simuleringsresultat samt presentation av den 

bästa lösningen för ackumulering. 

1.4 Avgränsningar 

Simuleringen kommer att utgå från existerande simuleringsunderlag. Flödet till 

transportsystemet kommer inte att undersökas. 

2 Metod 

Arbetet bestod av fyra delar: introduktion, litteraturstudie, undersökning och 

jämförelse av ackumuleringsförslag och flödessimulering av bansystem. 

2.1 Introduktion 

En introduktion genomfördes med syfte att lära känna företaget och sätta sig in i 

problembeskrivningen. För att få bättre inblick och helhetssyn i företagets produktion 

och lära känna berörd personal spenderades några dagar på olika stationer i 

produktionen. Självständig upplärning genom övningar i ExtendSims 

användarhandbok [3] genomfördes eftersom tidigare kunskaper i programvaran 

saknades. 

Varje vecka har möten och avstämningar genomförts med handledare. Föregående 

veckas arbete samt kommande steg i arbetet diskuterades.  
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2.2 Litteraturstudie 

Innan arbetet sätter igång bör man ta del av tidigare dokumentation inom området [4]. 

En litteraturstudie ger så kallad sekundärdata, vilket innebär att datan egentligen är 

framtagen för ett annat syfte än för det aktuella arbetet. Det kan vara en nackdel då 

syftet med den framtagna datan inte alltid framgår. Därför måste man ha i åtanke att 

informationen kan vara vinklad, och man bör därför vara kritisk vid användandet av 

materialet. En fördel med en litteraturstudie är att man på kort tid kan få ökad 

kunskap inom valt område [5]. 

Litteraturstudie om ackumulering genomfördes för att förklara vad ackumulering 

innebär, visa fördelar och nackdelar samt beskriva olika sätt att ackumulera på. För att 

förenkla det kommande simuleringsarbetet gjordes även litteraturstudie om simulering 

vilket gav ökad förståelse för ämnet och programvaran. Artiklar [6-8] och faktaböcker 

[9-12] användes som underlag för studierna. 

2.3 Undersökning och jämförelse av ackumuleringsförslag 

Fyra alternativa ackumuleringsförslag undersöktes och jämfördes (hängande 

bansystem, palleteringssystem, depalleteringssystem, kombination av bansystem och 

palleteringssystem). Nödvändig information samlades in genom intervjuer och möten 

med personal [13, 14] med kunskap inom berört område. 

En intervju kan ske i olika former, exempelvis via telefon, e-post eller direktkontakt. 

Intervjuer ger möjlighet att få information som är direkt anpassad till det aktuella 

arbetet, så kallad primärdata. Det finns olika sätt att genomföra en intervju. 

Strukturerad intervju innebär att man i förväg bestämmer vilka frågor och i vilken 

ordning frågorna ställs. I en semi-strukturerad intervju är ämnet för intervjun bestämt 

i förväg. Frågorna ställs beroende på responsen från den intervjuade personen. En 

intervju där frågorna kommer till allt eftersom konversationen pågår kallas för en 

ostrukturerad intervju. Viktigt vid en intervju är att inte ställa ledande frågor [5].  

Vid undersökning av förslagen diskuterades för- och nackdelar kring ett antal 

alternativ till utformning av varje förslag. Lämplig utformning till varje förslag 

bestämdes utifrån för- och nackdelarna. För att få mått till utformning av förslaget 

med hängande bansystem har mätning av befintligt bansystem utförts för att få en 

uppskattning av storleken på ett bansystem. Befintligt system för palletering har 

undersökts, se bilaga A, för att se om en robot klarar av att hantera kartongerna. 

Kalkyl över investeringskostnad har gjorts för varje förslag. Kalkylerna utgår ifrån 

siffror som tagits fram av handledare på företaget [15]. 

Vid utformningen av förslagen användes AutoCAD [16] för ritningarna. Anledningen 

till det var tidigare kunskaper i programmet. Till ritningarna användes en befintlig 

ritning över området som mall. 
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Jämförelse av ackumuleringsförslagen gjordes baserat på följande parametrar: Yta, 

investeringskostnad, arbetsbelastning, flexibilitet, arbetsmiljö och tid. Jämförelsen 

baserades på den tidigare undersökningen av ackumuleringsförslagen och dess 

fördelar och nackdelar. Olika parametrar kan ha olika stora betydelser men en 

prioritering av parametrarna har inte genomförts. Anledningen var att företaget i 

dagsläget inte vet vilka parametrar som ska prioriteras. 

2.4 Flödessimulering av bansystem 

På grund av bristande erfarenhet i simuleringsprogramvaran ExtendSim [17] tog 

upplärningen i programmet längre tid än planerat. Det medförde tidsbrist vilket gjorde 

att endast ett ackumuleringsförslag simulerades. Hängande bansystem valdes eftersom 

den fick högst snittvärde i jämförelsematrisen i kapitel 5. En simulering utan 

ackumulering gjordes och jämfördes med simuleringen med ackumulering för att få en 

indikation på vad man kan tjäna med ackumulering av produkter. 

Simuleringen gjordes i ExtendSim 7 och utgick ifrån en befintlig modell som fanns 

inom företaget, som anpassades efter aktuell situation. Bland annat ändrades 

produktionstakten till den som planeras för aktuellt kvartal för att undersöka hur ett 

ökat flöde påverkar den gemensamma processen. För att säkerställa att ändringarna i 

modellen överensstämde med önskad takt simulerades en veckas produktion. Tidigare 

kunskap fanns i simuleringsprogramvaran Plant Simulation [18] och kunskap därifrån 

kunde användas vid simuleringen i ExtendSim. Vid programmeringen i programvaran 

användes kunskap från kursen ”Strukturerad programmering med C” som ingått i 

utbildningen. 

3 Teori 

Teoridelen av arbetet består av två delar: ackumulering och simulering. 

Simuleringsavsnittet innehåller även ett avsnitt om programvaran ExtendSim. 

3.1 Ackumulering 

Ackumulera betyder samla till sig och lagra [19]. En ackumulerande enhet är en enhet 

som tillåter hopsamling av produkter så att tidigare stationer kan arbeta fritt 

oberoende av vad efterföljande stationer gör [6]. 

I ett tillverkande system är det vanligt att olika stationer har olika produktionstakt. 

Dessutom kan störningar förekomma. För att gardera sig mot det frikopplas stationer 

för att jämna ut flödet. Införandet av ackumulering kan vara ett sätt att uppnå 

frikoppling [9]. Nackdelen är att kapital binds då produkterna lagras [10]. 

Det finns olika sätt att ackumulera produkter, som är passande för olika situationer. 

FIFU (Först In, Först Ut) innebär att produkter lämnar i samma ordning de anländer. 

Metoden är användbar vid rakt flöde. SIFU (Sist In, Först Ut) innebär att den sista 



Förstudie till flödesackumulering på Astra Tech 
 

 
 
 5 

produkten att anlända lämnar först. Metoden är passande då produkter staplas på hög, 

exempelvis vid palletering [11]. 

3.2 Simulering 

Simulering definieras som skapandet av en modell som är tillräckligt 

överensstämmande med en verklig eller önskvärd situation med avseende att förstå 

vilka faktorer som påverkar den. Om man kunde förutse framtiden vore det enkelt att 

kontrollera försörjningskedjan, men i verkligheten har man oftast en viss osäkerhet 

över hur framtiden kommer att se ut. För att kunna anpassa sig bättre mot olika 

varianter måste försörjningskedjan vara flexibel. Simulering kan då vara ett sätt att 

testa olika framtida scenarion eftersom den är stokastisk och kan därför till viss del 

hantera osäkerheten. I simulering använder man sig av matematiska modeller, till 

exempel sannolikhetsfördelningar och algebraiska metoder [7, 20]. 

Simulering kan göras både för hand eller på en dator och bygger på antaganden om 

det aktuella systemet.  En simuleringsmodell kan både användas på ett befintligt 

system och vid utvecklandet av ett nytt [12]. 

Simulering kan användas när man vill studera ett komplext system, eller ett delsystem 

till ett komplext system. Vissa system är så komplexa att simulering är enda sättet att 

undersöka samspelet mellan olika faktorer. Innan en ändring genomförs kan man 

simulera för att förutse konsekvenserna. De erfarenheterna kan vara till nytta vid 

genomförandet. Genom att ändra indata kan påföljderna av ändringarna studeras. 

Dessutom kan man genom undersökning av resultatet ta reda på vilka faktorer som är 

viktigast och hur de påverkar varandra. Simulering kan även identifiera flaskhalsar i en 

befintlig process. En fördel är att man kan simulera en längre tid, exempelvis kan ett 

år kan köras på några minuter eller timmar. Andra användningsområden är att 

verifiera lösningar och visualisera dem. Genom visualisering möjliggörs även 

upplärning utan att den verkliga verksamheten störs, vilket minskar 

upplärningskostnader [12].  

Det finns även tillfällen då simulering inte bör användas. Kan problemet lösas genom 

sunt förnuft eller analytiskt tillvägagångssätt är simulering onödigt. Om det är enklare 

att undersöka ändringen genom verkliga experiment är det att föredra. Överskrider 

kostnaderna för simulering möjlig besparing eller om man inte har tillräckligt med 

resurser, tid eller har orimliga förväntningar ska man inte simulera. Finns inte 

nödvändig data eller möjligheten att utvärdera och validera datan blir resultatet 

svårtydigt. Ibland är system för komplexa eller odefinierbara att simulering inte är 

genomförbart. Mänskligt beteende är en faktor som kan vara ett exempel på detta 

[12]. 

För att kunna simulera krävs specialträning, något som är både tids- och 

resurskrävande. Två personer med samma utbildning kommer högst troligt simulera 
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olika varianter av samma system, även om likheter kan finnas. Indata till simuleringar 

baseras ofta på slumpmodeller och modellerna innehåller ofta antaganden vilket kan 

medföra svårtolkade resultat [12].  

3.2.1 ExtendSim 

ExtendSim är en programvara för simulering. Olika typer av meddelanden skickas 

mellan block för att kontrollera och styra produkt- och informationsflödet. Blocken är 

ExtendSims grundläggande beståndsdelar. Varje block består av en ikon, in- och 

utgångar, dialogruta samt kod som styr beteendet. Modeller kan konstrueras genom 

att förprogrammerade block från bibliotek. Modifiering av förprogrammerade block 

samt konstruktion av nya block är också en möjlighet [8]. 

3.2.2 Exempel på användbara block i ExtendSim 

Nedan beskrivs olika block [3]1  i ExtendSim som förekommer i examensarbetets 

simuleringsmodell. 

Executive 

Styr händelseförloppet under simuleringen, flödet av produkter, 

information, och övriga parametrar. Måste finnas med i varje modell. 

Queue 

Köar produkter och släpper ut dem beroende på vilken strategi som valts.  

Equation 

Beräknar ekvationerna i dialogrutan med hjälp av data från ingångar och 

skickar resultatet till utgångar. Blocket kan ha obegränsat antal ingångar och 

utgångar. 

Item equation 

Beräknar ekvationerna i dialogrutan med hjälp av data från ingångar samt 

egenskaper hos produkter som passerar och skickar resultatet till utgångar. 

Blocket kan ha obegränsat antal ingångar och utgångar för information 

men endast en fysisk ingång och en fysisk utgång. 

Gate 

Begränsar flödet av produkter i modellen. Kan styras via sensorer som 

anger när produkter ska släppas igenom. Kan även användas till att 

begränsa antalet produkter som får finnas inom ett visst område. 

 

 

                                                 
1 ExtendSim blocks copyright © 1987-2011 Imagine That Inc. All rights reserved. 
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Select item in 2 

Väljer produkter från flera olika ingångar till en gemensam utgång baserat på 

vilken inställning som valts. Vilken ingång som väljs kan styras exempelvis 

via prioritet, sekvens eller slumpmässigt. 

Select item out 

Väljer vilken utgång produkter från en ingång tar baserat på vilken 

inställning som valts. Vilken utgång som väljs kan styras exempelvis via 

prioritet, sekvens eller slumpmässigt. 

Activity 

Håller kvar en eller flera produkter och släpper ut dem baserat på 

processtiden. 

Math 

Utför en matematisk beräkning baserad på indata och skickar ut resultatet. 

Item connector 

Produkter passerar genom block i modellen via produktanslutningar. En 

anslutning kan endast kopplas ihop med en anslutning av samma typ. 

Value connector 

Produkter skickas genom block i modellen via informationsanslutningar. 

En anslutning kan endast kopplas ihop med en anslutning av samma typ 

[3]. 

4 Undersökning av ackumuleringsförslag 

I rapporten avser ackumulering att kartonger samlas ihop innan de går vidare till den 

gemensamma processen. Dessutom sker en sortering så att kartonger som kan 

samköras hamnar tillsammans. Nackdelen med ackumulering är att kapital binds då 

produkterna lagras och att genomloppstiden för produkterna ökar. Hänsyn måste tas 

till detta då produkterna som mest ska få vänta i tio timmar på bearbetning. Ett sätt 

att underlätta detta är att hantera produkterna enligt FIFU. Ackumuleringen ska 

kunna hantera tusen kartonger samtidigt. Hanteringen ska utföras av befintlig 

personal. 

                                                 
2  ExtendSim blocks copyright © 1987-2011 Imagine That Inc. All rights reserved. 
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Figur 2: Ritning över området. Streckade linjen visar begränsning att hålla sig nedanför. 
Flödesriktningen är från vänster till höger. Till höger i figuren syns fördelaren. 

Ackumuleringen är begränsad till en del av ett område, se figur 2. Anledningen till att 

inte hela området kan utnyttjas är att den i framtiden vill kunna utnyttjas till andra 

ändamål. 

Innan kartongerna når processen passerar de en fördelare som avgör vilken station 

kartongen går till. Stationerna är placerade efter varandra vilket medför att deras 

banor är olika långa och kan innehålla olika antal kartonger. Hänsyn måste tas till det 

vid ackumulering för att undvika köbildning. 

Kartongerna identifieras under transport med hjälp av en etikett, se figur 3, som 

innehåller information om produkttyp, ordernummer med mera. Skannrar längs 

transportbanden läser av etiketterna och systemet kan bestämma destinationen. 

Viktigt är att etiketterna förblir läsbara, annars kan inte systemet identifiera vilken 

kartong det är [13]. 

 

Figur 3: Bokstaven står för den yta som pekar i färdriktningen. Etiketten syns nere till vänster i 
figuren. 
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4.1 Hängande bansystem 

Kartongerna anländer på gemensamt transportband. När de når ackumuleringen delas 

de upp på olika banor beroende på vilken produkt det är. När tillräckligt många 

produkter ackumulerats går de vidare in i processen. Företaget vill utnyttja takhöjden 

på 3,5 meter och på så vis spara golvyta, för att i framtiden ha möjligheten att utnyttja 

ytan till annat. 

4.1.1 Utformning 

I ackumuleringen kan kartongerna ligga på olika håll. Flödesriktningen på gemensamt 

transportband är med kortsidan framåt. Beräkningar över vilket håll som är lämpligast 

visar hur kartongerna sorteras. Längden på det befintliga området är ungefär 25 meter. 

Längden på varje bana antas till 20 meter eftersom bland annat fördelaren tar plats. 

Beräkningar utförs på den största kartongen (se bilaga B), eftersom det är teoretiskt 

möjligt att en bana kan beläggas med enbart kartonger i den storleken. 

Tabell 1: Tabellen visar hur många banor som skulle krävas vid olika färdriktningar. 

 
Fördelen med alternativ A hade varit att kartongerna sorteras i samma riktning som 

de anländer till ackumuleringen. Däremot skulle alternativet kräva mer utrymme än 

vad som finns att tillgå, vilket framgår av tabell 1. Alternativ B och C ger ungefär 

samma antal banor men för att undvika att behöva vända på kartongerna, vilket kan 

göra att innehållet skadas, väljs alternativ B för vidare undersökning. 

Beräkningarna visar att 10,25 banor skulle krävas för att ackumulera tusen stycken av 

den största kartongen. Eftersom sannolikheten att tusen av den största kartongen 

skulle ligga i ackumuleringen är låg kan det räcka med nio ackumulerande banor. 

Därför kommer nio och tio banor att undersökas. Det innebär att banorna placeras 

enligt fem gånger två, två gånger fem och tre gånger tre banor.  

För att undersöka hur stor plats de olika alternativen skulle ta undersöktes företagets 

nuvarande transportsystem. Den bredaste kartongen är 580 mm och de banor som 

företagets leverantör av transportbanor har, som är större än 580 mm, är antingen 

600, 900 eller 1200 mm [21]. 600 mm väljs på grund av att 900 mm skulle ta för stor 

plats. Mellanrummen mellan transportbanorna är 150 mm på befintligt system, därför 

väljs det mellanrummen även i kommande transportsystem. Dessutom sticker 

kanterna ut 15 mm på varje sida. Höjden på transportbanden väljs till 170 mm, samma 

som det befintliga. Mellanrummet mellan transportbanden och de ovanliggande väljs 

till 350 mm eftersom den högsta kartongen är 198 mm. Marginal behövs för att kunna 

plocka ut kartonger vid eventuella problem. 
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4.1.1.1 Nio banor 

 

Figur 4: Alternativet med tre gånger tre ackumulerande banor i genomskärning. Ritningen 
visar hur stor plats alternativet tar i rummet. Måtten är angivna i millimeter. Takhöjden är 3,5 
meter och rummets bredd är 4,57 meter. 

Tre gånger tre transportbanor innebär svårigheter att underhålla den mittersta banan. 

Problemet skulle kunna undvikas med ett större mellanrum men det skulle kräva 

större plats. För att underlätta underhåll av banorna närmast väggen lämnas ett 

utrymme på en meter, se figur 4. Utrymmet mellan de nedersta banorna och golvet är 

1,94 meter. 

4.1.1.2 Tio banor 

Alternativet med två gånger fem banor skulle inte utnyttja takhöjden tillräckligt och 

väljs därför bort. 
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Figur 5: Alternativet med fem gånger två ackumulerande banor i genomskärning. Ritningen 
visar hur stor plats alternativet tar i rummet. Måtten är angivna i millimeter. Takhöjden är 3,5 
meter och rummets bredd är 4,57 meter. 

Tio ackumulerande banor innebär ett snitt på hundra kartonger per bana. Underhåll 

blir enklare då man från bägge håll kommer åt transportbanden, se figur 5. Takhöjden 

är 3,5 meter vilket innebär 0,9 meters mellanrum mellan nedersta banan och golvet 

när banorna hängs upp i taket.  

4.1.2 Diskussion och val av förslag till vidare undersökning 

Alternativet med tre gånger tre banor väljs bort på grund av svårigheter att underhålla 

den mittersta banan, samt att kapaciteten är längre ifrån det önskade värdet på tusen 

kartonger, än alternativet med fem gånger två banor. Figur 6 visar en ritning av vald 

utformning. 

Hantering av bansystemet utförs av operatörer som anger när banorna ska tömmas 

och vilken station kartongerna ska till. 
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Figur 6: Ritning över bansystemet sett ovanifrån. Banorna är placerade i två rader med fem 
våningar var. I figuren syns endast de två översta banorna. Måtten är angivna i meter. 

4.1.3 Växel 

Kartongerna anländer till ackumuleringen på ett gemensamt transportband. För att 

kunna utnyttja banorna behövs en växel som fördelar kartongerna till önskad bana 

samt en som styr tillbaka kartongerna till den gemensamma banan. Växlingen måste 

ske snabbt för att hinna med takten, dock finns risk för att etikett och övrig text på 

kartongerna skavs bort. Risk för omskakning av kartongernas innehåll förekommer 

också. 

4.1.4 Investeringskalkyl 

Bansystemet kräver tio banor på 20 meter vardera. Två växlar behövs, en i början och 

en i slutet. Investeringskostnaden visas i tabell 2. 

Tabell 2: Investeringskostnad för hängande bansystem. Siffrorna är framtagna av handledare 
på företaget [15]. 

 

4.1.5 Fördelar och nackdelar 

Hängande bansystem håller sig med marginal inom det begränsade området, se figur 

6. Det är ett flexibelt system med möjlighet att vid behov lägga till fler banor (både på 

höjden och på bredden) samt att nya produkter enkelt kan hanteras. Flexibiliteten är 

även en fördel vid haveri och underhåll då andra banor kan användas om en bana går 

sönder eller underhålls. Kunskap om bansystem och underhåll finns redan inom 

företaget vilket är en fördel. Systemet med banor medför att kartongerna går genom 

ackumuleringen enligt FIFU. Det är positivt med avseende på tidsbegränsningen. Med 

bansystem går det snabbt få tillbaka kartongerna i produktion. 

Det är möjligt att en viss del av produkterna i framtiden kommer att anlända på pall. 

Vid en sådan situation krävs manuell hantering och påläggning av kartongerna, vilket 
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ökar arbetsbelastningen. Nyanställningar kan då behövas, vilket bör undvikas för att 

hålla kostnaderna nere. En nackdel med bansystem är att flaskhalsar förekommer. 

Samtliga kartonger måste passera växlar innan och efter de ackumulerande banorna 

vilket kräver snabba växlar. Fördelaren kan också ses som en flaskhals som samtliga 

kartonger måste passera. Vid tidigare besök i fabriken upplevde författarna en hög 

ljudnivå från transportbanor. Tio transportbanor skulle tillsammans eventuellt kunna 

medföra en ljudnivå som är skadlig att vistas i. 

4.2 Palleteringssystem 

Kartongerna anländer på gemensamt transportband. En robot plockar kartonger som 

ska ackumuleras och placerar på pallar. När önskat antal kartonger samlats plockar 

antingen samma robot, alternativt en annan, på kartongerna igen. 

4.2.1 Utformning 

Vid hög produktionstakt skulle en robot inte hinna med hanteringen av kartongerna 

som anländer till ackumuleringen. Minst två robotar krävs för det. För att klara kravet 

på tusen ackumulerade kartonger och för att förenkla vid på- och avlastningen väljs en 

pall per enskild produkt. För att avplockningsroboten ska hinna med måste ett antal 

kartonger plockas av åt gången. Ett fack för varje produkttyp samlar upp önskat antal 

kartonger från transportbandet. Roboten hämtar kartongerna och lägger på pall. Tre 

olika förslag till utformning av palleteringssystem jämfördes. 

4.2.1.1 Palleteringsförslag ett 

 

Figur 7: Ritning över första palleteringsförslaget. Robotarna åker längs åkbanorna och 
förflyttar kartongerna. Båda robotarna hanterar samtliga kartonger. Förslaget håller sig inte 
inom begränsat område. Måtten är angivna i meter. 

Den första roboten plockar upp ett antal kartonger ur ett fack och placerar på 

respektive pall. När önskat antal kartonger ackumulerats plockar nästa robot på dem 

på transportbandet igen. I stället för att lägga tillbaka kartongerna på ett gemensamt 

band och låta en fördelare skicka kartongerna till önskad kammare tas fördelaren bort 

och de tre banorna förlängs. Roboten placerar kartongerna på rätt band direkt. Detta 
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för att slippa eventuell köbildning. Figur 7 visar att alternativet hade tagit för stor 

plats. 

4.2.1.2 Palleteringsförslag två 

 

Figur 8: Ritning över andra palleteringsförslaget. Robotarna åker längs åkbanorna och 
förflyttar kartongerna. Båda robotarna hanterar samtliga kartonger. Förslaget håller sig inte 
inom begränsat område. Måtten är angivna i meter. 

Kartongerna kommer på ett gemensamt transportband och placeras på pall av en 

robot. Pallarna placeras på längden i stället för på tvären till skillnad från föregående 

alternativ. Nästa robot placerar kartongerna på ett gemensamt transportband som för 

dem vidare till fördelaren och den gemensamma processen. Alternativt kunde roboten 

direkt placerat kartongerna på önskat transportband men detta väljs bort på grund av 

utrymmesbrist. Även detta alternativ tar för stor plats, se figur 8. 

4.2.1.3 Palleteringsförslag tre 

 

Figur 9: Ritning över tredje palleteringsförslaget. Robotarna åker längs åkbanorna och 
förflyttar kartongerna. Robotarna hanterar hälften av kartongerna var. Förslaget håller sig inom 
begränsat område. Måtten är angivna i meter. 

Alternativet påminner om det föregående med skillnader att robotarna hanterar 

hälften av kartongerna var. Robotarna både placerar på pall och lastar av till 

transportbandet som transporterar kartongerna till fördelaren. Större krav på robotens 

räckvidd ställs. Alternativet som håller sig inom begränsat område, se figur 9. 
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4.2.2 Diskussion och val av förslag till vidare undersökning 

Det första palleteringsförslaget väljs bort på grund av att det inte håller sig inom 

begränsat område samt för att många robotförflyttningar skulle krävas. Vid plockning 

från den överst placerade pallen till utgående transportband skulle roboten behöva 

förflyttas fram och tillbaka en lång sträcka mellan varje avlämning. 

Det andra palleteringsförslaget håller sig inte heller inom begränsat område. 

Hanteringen av kartonger från pall till utgående transportband blir däremot snabbare 

än i det första förslaget eftersom roboten inte behöver förflytta sig.  

Det tredje förslaget är det enda som håller sig inom det begränsade området och väljs 

därför för vidare undersökning. Ingen förflyttning av roboten krävs vilket medför att 

förslaget dessutom hanterar kartongerna snabbt. För att undersöka om systemet skulle 

hinna med i aktuell produktionstakt gjordes tidsberäkningar över robotrörelser (se 

bilaga A). Beräkningarna visar att robotarna skulle hinna med att hantera kartongerna. 

4.2.3 Investeringskalkyl 

Förslaget kräver två robotar med varsin åkbana. För ökad säkerhet behövs ett 

sensorsystem som känner av om något eller någon kommer för nära roboten. Ungefär 

15 meter transportbana behövs samt åtta fack för uppsamling av kartonger. 

Investeringskostnaden visas i tabell 3. 

Tabell 3: Investeringskostnad för palleteringssystem. Siffrorna är framtagna av handledare på 
företaget [15]. 

 

4.2.4 Fördelar och nackdelar 

Arbetsbelastningen är låg, eftersom all hantering av kartonger sker av robotar. 

Operatörerna behöver bestämma när robotarna ska börja plocka kartonger från 

pallarna och placera på bandet, samt vilken station kartongerna ska till.  

Eftersom kartongerna som anländer till ackumuleringen först placeras längst ned på 

pallarna och därmed plockas av sist, kommer FIFU inte att tillämpas. Kontroll över 

hur länge produkterna legat är viktigt för att inte överskrida tidsbegränsningen. 

Förslaget tar stor plats även om det håller sig inom det begränsade utrymmet. 

Underhåll kan bli komplicerat på grund av dålig åtkomlighet. Vid robothaveri eller 

underhåll begränsas flödet till hälften då robotarna hanterar hälften av kartongerna 

var. Flexibiliteten är låg då det är svårt att lägga till ytterligare pallar. Robotarnas 

åkbanor måste i så fall förlängas. För att hinna med vid hög produktionstakt måste 
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robotarna arbeta snabbt. Risk finns för att innehållet i kartongerna skakas om vilket 

måste undvikas. Robotarna medför en säkerhetsrisk för operatörerna. En svårighet 

finns även i att kartongerna måste komma på rätt håll in i processen för att 

streckkoderna ska kunna läsas av. En lösning kan vara att utrusta robotarna med ett 

visionsystem som identifierar kartongerna men det innebär en extra kostnad. 

4.3 Depalleteringssystem 

Metoden innebär att existerande transportsystem kasseras. Allt flöde anländer till 

ackumuleringen på pall från maskiner och andra produktionsenheter. En robot 

placerar kartongerna på transportband in till gemensam process. 

4.3.1 Utformning 

Produkterna placeras på pall direkt vid respektive produkts tillverkningsställe. En 

AGV förflyttar pallen till ackumuleringen. Roboten förflyttar kartongerna till 

transportbandet. Tre olika förslag till utformning av depalleteringslösning jämfördes. 

4.3.1.1 Depalleteringsförslag ett 

 

Figur 10: Ritning över första depalleteringsförslaget. Roboten åker längs åkbanan och flyttar 
kartonger till transportbandet. Måtten är angivna i meter. 

En AGV transporterar pallar med kartonger till en portalrobot. Roboten plockar 

kartonger och placerar dem på transportbandet. Fördelaren sköter vilken station 

kartongerna åker till, se figur 10. 

Vid kassation av nuvarande transportsystem rekommenderas att även växelstationen 

innan den gemensamma processen tas bort. Detta för att undvika stopp då kartonger 

på väg till en station blockerar vägen till de övriga stationerna. De tre banorna till 

stationerna förlängs för att underlätta pålastning samt öka buffertstorleken. En 

portalrobot plockar upp kartonger och placerar på önskad stations bana.  
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4.3.1.2 Depalleteringsförslag två 

 

Figur 11: Ritning över andra depalleteringsförslaget. Roboten åker längs åkbanan och flyttar 
kartonger till transportbandet. Måtten är angivna i meter. 

Alternativet påminner om det föregående med skillnaden att fördelaren är borttagen. 

Transportbanden är även flyttade för att skapa mer utrymme för AGV:erna att 

operera på, se figur 11. 

4.3.1.3 Depalleteringsförslag tre 

 

Figur 12: Ritning över tredje depalleteringsförslaget. Roboten flyttar kartonger till 
transportbandet. Måtten är angivna i meter. 

Alternativet bygger på en stationär robot i stället för en portabel., se figur 12. En 

AGV lämnar pallarna i kön. När produkten ska in i processen flyttas pallen till en av 

de tre platserna vid roboten, en plats per station. Roboten flyttar kartongerna till 

respektive transportband (fördelaren borttagen). Fördelen med alternativet är att 

roboten kan operera snabbare och har större chans att hänga med i produktionstakten 

eftersom roboten inte behöver transporteras på en åkbana. Därför väljs alternativet 

för vidare undersökning. Nackdelen är en ökad hantering då pallar behöver flyttas om 

oftare än i tidigare alternativ. 

4.3.2 Diskussion och val av förslag till vidare undersökning 

Samtliga depalleteringsförslag håller sig inom begränsat område. De första och andra 

förslagen väljs bort på grund av sämre flexibilitet vad gäller möjligheten att lägga till 

nya pallar än det tredje förslaget. Dessutom är investeringskostnaden högre eftersom 
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robotarna i de två första förslagen behöver åkbanor. Det tredje förslaget kan hantera 

kartongerna snabbast av förslagen och väljs för vidare undersökning. 

Även för depalleteringssystemet gjordes tidsberäkningar över robotrörelser (se bilaga 

A) för att undersöka om systemet skulle hinna med i aktuell produktionstakt. 

Beräkningarna visar att roboten skulle hinna med att hantera kartongerna. Trots att 

systemet endast består av en robot blir kapaciteten högre än palleteringssystemet på 

grund av att kartongerna endast hanteras en gång. 

4.3.3 Investeringskalkyl 

Depalleteringssystemet kräver en robot och ett sensorsystem. AGV:er används för 

transport av pallar till och från ackumuleringen. Kostnaden för att riva befintligt 

transportsystem är inte medräknat. Investeringskostnaden visas i tabell 4. 

Tabell 4: Investeringskostnad för depalleteringssystem. Siffrorna är framtagna av handledare 
på företaget [15]. 

 

4.3.4 Fördelar och nackdelar 

Flexibiliteten är hög då det är enkelt att lägga till ytterligare pallar. Eftersom 

kartongerna placeras på pall som i palleteringssystemet gäller ej FIFU. Extra 

problematiskt blir det att kontrollera att tidskravet för produkterna inte överskrids då 

kartongerna palleteras vid respektive tillverkningsställe. Förslaget medför en ökad 

hantering av kartongerna då de måste placeras på pall vid respektive tillverkningsställe. 

En AGV transporterar pallarna till ackumuleringen. När kartongerna ska in i 

processen förflyttar en operatör pallarna till roboten, och roboten flyttar kartongerna 

till rätt transportband. Arbetsbelastningen blir hög och eventuellt behövs ytterligare 

personal. Vid underhåll av roboten kan inga produkter passera ackumuleringen. Även 

i det här förslaget finns risk för att innehållet i kartongerna skakas om av robotarna 

vid hanteringen. Robotarna medför en säkerhetsrisk för operatörerna. Även i detta 

förslag förekommer problemet med att kartongerna måste hamna åt rätt håll. 

4.4 Kombination av bansystem och palleteringssystem 

Ett möjligt scenario i framtiden är att kartonger anländer till ackumulering både via 

transportsystem och på pall. Det kan lösas med ett system med både ackumulerande 

transportbanor och robotar som flyttar kartonger från pall till transportbana. 
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4.4.1 Utformning 

 

Figur 13: Ritning över kombination av bansystem och palleteringssystem. Åtta transportbanor 
samt pallar ackumulerar kartonger. Måtten är angivna i meter. 

Kartonger som anländer via transportbandet ackumuleras på ett antal banor likt 

hängande bansystem, se figur 13. Dessutom anländer en del av kartongerna på pall. 

Pallarna tas om hand av operatörerna som flyttar pallarna till roboten. Roboten 

plockar på kartongerna på en transportbana som transporterar dem vidare till 

fördelaren och in i den gemensamma processen. Eventuellt kan pålastningen ske 

manuellt av operatörerna. 

Beräkningar (se bilaga B) visar att 850 kartonger ska ackumuleras på transportbanor 

och resterande 150 på pall. Vid utformning av hängande bansystem var snittet hundra 

kartonger per bana. 850 ackumulerade kartonger medför med samma snitt åtta eller 

nio banor. Eftersom sannolikheten att det är 850 av den största kartongen som 

ackumuleras är låg väljs åtta banor. För att utnyttja takhöjden effektivare, samt för att 

få plats med roboten, väljs två rader med fyra våningar i varje rad istället för tvärtom.  

4.4.2 Ekonomisk uppskattning 

Åtta stycken 20 meter långa banor innebär att 160 meter transportbana krävs för 

förslaget. För att hantera produkterna till och från banorna används växlar i ändarna. 

Dessutom behövs en robot med sensorsystem för att ta hand om palleterade 

kartonger. Investeringskostnaden visas i tabell 5. 

Tabell 5: Investeringskostnad för kombination av bansystem och depalleteringssystem. 
Siffrorna är framtagna av handledare på företaget [15]. 
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4.4.3 Fördelar och nackdelar 

Förslaget är flexibelt på så vis att nya banor kan läggas till om produktionstakten ökar. 

Kartonger kan tillverkas på annan plats och transporteras på pall till den gemensamma 

processen där roboten flyttar dem till transportbanan. Kunskap om bansystem finns 

inom företaget. 

FIFU gäller för kartonger som ackumuleras på bansystem men inte för de som 

kommer på pall. Kontroll över hur länge kartongerna legat är viktigt för att inte 

överskrida tidsbegränsningen. Robotarna medför en säkerhetsrisk för operatörerna. 

Åtta transportbanor kan medföra en skadlig ljudnivå. Arbetsbelastningen blir hög 

eftersom pallarna kräver hantering. 

5 Jämförelse av ackumuleringsförslag 

Jämförelse av förslagen visualiseras med hjälp av en matris, se tabell 6. Ett antal 

parametrar bedöms för varje förslag och betygsätts enligt en skala på ett till fem där 

fem är det bästa. Bedömningen är gjord av författarna och bygger på rapportens 

tidigare undersökning av ackumuleringsförslagen, se kapitel 4. 

Tabell 6: Matrisen visar en bedömning av ackumuleringsförslagen utifrån olika parametrar. 

 

I tabell 6 står yta för hur stor del av det begränsade området förslagen tar. Hängande 

bansystem och depalleteringssystem är de förslagen som tar minst yta. 

Palleteringssystemet håller sig inom det begränsade området men det finns inte 

mycket plats över vilket försvårar vid underhåll. Investeringskostnaden är lägst för 

hängande bansystem och högst för palleteringssystem. Eftersom kostnaden att kassera 

nuvarande transportsystem i depalleteringssystemet inte är medräknat ges samma 

värde som för det kombinerade systemet. Flexibilitet står för hur enkelt det är att 

lägga till nya kartonger samt hur enkelt underhåll kan ske. I palleteringssystemet är det 

svårt att lägga till ytterligare pallar eftersom robotarnas åkbanor måste förlängas. 

Arbetsbelastningen är högst på depalleteringssystemet eftersom pallarna måste 

hanteras manuellt. Systemen innehåller både högljudda transportband och farliga 

robotar vilket medför låga värden för arbetsmiljön. Tid står för hur väl förslaget klarar 

av produktionstakten, förmågan att klara av en ökning av produktionstakten samt för 

hur bra förslaget är på att klara av tidskravet på tio timmar. Eftersom 

palleteringssystemet och depalleteringssystemet ackumulerar kartonger på pall, vilket 

innebär att hanteringen inte sker enligt FIFU, får de svårare att klara tidskravet. 
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Hängande bansystem väljs för simulering eftersom det har fått det högsta snittvärdet. 

På grund av tidsbrist simuleras inte övriga förslag.  

6 Flödessimulering av bansystem 

Den gemensamma processen består av tre identiska stationer. Målet med 

ackumuleringen är att använda sig av så få stationer som möjligt innan nästa används. 

För att få en jämförelse över den eventuella förbättring som sker vid ackumulering 

kommer utnyttjandegraden för varje station att undersökas. Första simuleringen körs 

med befintligt transportsystem. Andra körningen körs med samma förutsättningar, 

skillnaden är att ackumulering av kartonger i form av bansystem förekommer. 

Simuleringen saknar en produkt som i dagsläget inte har börjat tillverkas. Produkten 

finns därmed inte med i den modell som simuleringen bygger på. Anledningen är att 

den saknades i den ursprungliga modellen och efter diskussion med företaget 

beslutades att produkten skulle utelämnas. Eftersom bägge körningarna körs med 

samma förutsättningar kan en jämförelse av resultaten ändå spegla verkligt utfall. 

Efter fem minuters inaktivitet går stationerna in i viloläge. Vid uträkning av 

driftkostnad tas ej hänsyn till detta viloläge. 

6.1 Beskrivning av modell 

Kartongerna sorteras efter vilka som körs i samma program i den gemensamma 

processen (bilaga B). Kartonger som körs i samma program ackumuleras på samma 

banor. Modellen är anpassad för att stationerna ska ha så hög utnyttjandegrad som 

möjligt vid körning samt att med ackumulering möjliggöra längre mellanrum mellan 

körningarna så att stationerna kan gå in i viloläge. 
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Figur 14: Figuren visar de ackumulerande banorna i simuleringsmodellen. Av figuren framgår 
inte hur den övriga delen av modellen fungerar. 

Kartongerna anländer till ackumuleringen vid Ack_in i figur 14. Ekvationsblocket 

räknar ut vilken bana kartongerna ska till och skickar informationen till växeln som 

skickar kartongerna till respektive bana. Banorna representeras av queue-blocken i 

figuren. Bokstäverna ”a” till ”j” i figuren registrerar hur många kartonger varje bana 

innehåller för tillfället. När tre respektive två banor fyllts skickas en signal från det 

vänstra ekvationsblocket i figuren till grindarna som kontrollerar de banor man vill 

tömma. Grindarna öppnas och kartongerna går vidare ut ur ackumuleringen vid 

Ack_ut och vidare in i den gemensamma processen. 

6.2 Resultat av flödessimulering 

Simuleringen kördes under en veckas produktion. Varje kvart noterades hur mycket 

av kapaciteten hos varje station som utnyttjades. Optimalt hade varit att respektive 

station antingen är tom eller körs till så hög grad som möjligt. När stationerna körs 

med över 90 procents utnyttjande av kapaciteten ansen den köras vid en godkänd 

nivå. Första simuleringsförsöket kördes utan ackumulering av kartonger och andra 

försöket med ackumulering. 
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Tabell 7: Tabellen visar hur ofta respektive station är antingen tom eller utnyttjas till mer än 90 
procent vid simulering utan ackumulering. 

 

Tabell 8: Tabellen visar hur ofta respektive station är antingen tom eller utnyttjas till mer än 90 
procent vid simulering med ackumulering av produkter. 

 

Med ackumulering fås en effektivare körning av stationerna, se tabell 7 och tabell 8. 

Station ett körs effektivare med ackumulering genom att den är avstängd längre tid 

och när den är igång utnyttjas den till en högre grad. På utnyttjandet över 90 procent 

får station två en ökning på över 70 procentenheter jämfört med utan ackumulering. 

Dessutom är stationen tom oftare. Station tre utnyttjas endast när station två är fullt 

belastad. Den är därför inte optimalt utnyttjad men är ändå förbättrad jämfört med 

utan ackumulering. 

Anledningen till att noll procents utnyttjande är önskvärt är att stationerna då kan 

stängas av. Efter fem minuters inaktivitet går stationerna in i viloläge vilket medför att 

driftkostnaderna minskar. Kostnaden för en station i drift är ungefär 600 procent 

högre än i viloläget. 

Ackumulering av kartonger medför med nuvarande antaganden en besparing på 

ungefär 16 procent per år i driftkostnader, se bilaga C.  

Eftersom stationerna står tomma oftare med ackumulering av kartonger minskar 

risken för att den gemensamma processen i framtiden, med högre produktionstakt, 

blir en flaskhals i systemet. Högre tillgänglighet på stationerna innebär större utrymme 

att fylla på med fler produkter. 

7 Analys 

För hängande bansystem valdes fem gånger två banor för vidare undersökning. Ett 

krav för att systemet ska kunna fungera är att problemet med växlarna löses på ett bra 

sätt. Svårigheterna bygger på att de tio banorna första ska ihop till en bana för att 

sedan åter delas upp på tre banor in till stationen av fördelaren.  

Vid robothanteringen av kartongerna i palleteringssystemet och 

depalleteringssystemet kan en omskakning av innehållet ske. Det finns svårigheter [22] 

med en sådan hantering vid ackumuleringen eftersom kartongernas innehåll inte får 

omskakas vilket kan ske vid snabba och ryckiga robotrörelser.  
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Vid jämförelsen av ackumuleringsförslagen har ingen hänsyn tagits till hur viktiga de 

olika parametrarna är. Ett annat resultat kan fås genom att prioritera vissa parametrar 

som anses viktigare. Kalkylerna över investeringskostnaderna för 

ackumuleringsförslagen är grovt uppskattade och bör därför inte prioriteras så högt. 

Av simuleringen framgick att ackumulering av kartonger medför en besparing på 

ungefär 16 procent per år i driftkostnader. Anpassning av fördelningen av kartonger 

är inte optimal. En mer effektiv styrning av kartongerna skulle också ge ett bättre 

utnyttjande av stationerna och ytterligare sänka driftkostnaderna. 

Modellen är anpassad till att hantera produkterna efter vilket program de beräknas 

köra i framtiden. Det kan komma att ändras vilket medför att man får ett annat 

simuleringsresultat. Endast ett replikat har körts för respektive simuleringsmodell. På 

grund av den långa simuleringstiden på en vecka har de stokastiska variationerna inte 

så stor betydelse för resultatet.  

I verkligheten går stationerna in i viloläge först fem minuter efter den senaste 

kartongen har bearbetats. Detta är inte medräknat i simuleringen vilket påverkar 

driftkostnaden. Kontroll av hur många gånger station ett går in i viloläge för de båda 

körningarna visar 18 respektive 24 gånger. Skillnaden är så pass liten att det inte 

påverkar resultatet. 

8 Diskussion 

Undersökningen av ackumuleringsförslagen bygger på att tusen kartonger ska 

ackumuleras. Siffran baseras inte på någon grundlig undersökning av hur många 

kartonger som bör ackumuleras. Ett annat antal kartonger hade eventuellt kunnat ge 

ett annat resultat som skiljer sig från vår undersökning. Vid fler eller färre 

ackumulerade kartonger hade även nya förslag kunnat bli aktuella. 

Den begränsade ytan är en faktor som påverkar utformningen. En av nackdelarna 

med robotsystemen är svårigheten att få systemen att hålla sig inom området och 

samtidigt vara effektiva. Hade ytan varit större hade det problemet försvunnit. En 

mindre yta däremot hade uteslutit förslagen med robotar på grund av de inte skulle få 

plats. 

En möjlig lösning till problemet med fördelaren vid hängande bansystem skulle kunna 

vara att satsa på att ackumulera ett visst antal banor till varje station. Ett exempel kan 

vara alternativet med tre gånger tre banor där kartongerna delas upp beroende till 

vilken station de ska till redan när de anländer till ackumuleringen. De tre översta 

banorna kan efter ackumulering gå ihop till en bana som leder in till den första 

stationen, de tre mittersta till den andra och de tre nedersta till den tredje stationen. 

Fördelen med detta är att man undviker problemet med att alla banor behöver gå ihop 

till en bana, för att sedan delas upp igen. 



Förstudie till flödesackumulering på Astra Tech 
 

 
 
 25 

Vid depalleteringssystemet används en AGV för att transportera pallar till och från 

ackumuleringen. Hanteringen av pallarna sköts enligt vald utformning av operatörer. 

Om möjligt borde även denna hantering ske med AGV för att minska på 

arbetsbelastningen. 

Vår åsikt är att man vid en noggrannare undersökning av parametrarna prioriterar 

arbetsbelastning och flexibilitet högst. Arbetsbelastningen är viktig eftersom 

hanteringen ska skötas av befintlig personal. För hög arbetsbelastning skulle medföra 

att nyanställningar krävs vilket medför ökade kostnader. Flexibilitet är viktigt för att 

klara av ökad produktionstakt. 

I simuleringsavsnittet genomfördes endast simulering av ett av 

ackumuleringsförslagen, på grund av tidsbrist. För jämförelsen mellan de olika 

systemen kunde det även vara intressant att simulera de övriga systemen. En 

jämförelse mellan besparing i driftkostnad hade då kunnat göras. 

9 Slutsatser och framtida arbete 

Syftet med projektet var att undersöka möjligheter för optimering av flödet till den 

gemensamma processen. En optimering av flödet kan ske genom en ackumulering 

som frikopplar processen från de tidigare stegen. Flödessimulering av ett 

ackumuleringsförslag visar att detta är fördelaktigt genom att utnyttjandet av 

stationerna förbättrades. 

Från framtagningen av de olika alternativa utformningarna till systemen dras 

slutsatsen att det finns ett flertal olika sätt att utforma systemen. De som tas upp i 

denna rapport är de utformningar som vid framtagningen bedömdes som lämpligast. 

Det innebär inte att de nödvändigtvis är lämpligast utan ytterligare alternativa 

utformningar kan vara bättre. 

Samtliga fyra undersökta förslag klarar av att ackumulera kartongerna. Jämförelsen av 

de olika ackumuleringsförslagen tillsammans med analysen visar att hängande 

bansystem är det mest fördelaktiga förslaget. Ett problem som kvarstår är dock hur 

växlingen till och från de ackumulerande banorna ska ske. En lösning kan vara att 

redan när kartongerna anländer till ackumuleringen dela upp dem beroende på vilken 

station de ska till. I stället för att samtliga banor sen ska gå ihop till en bana går 

banorna till respektive station ihop till en bana, som leder till stationen. 

Förslagen med robotar som palleterar och depalleterar ger onödig hantering av 

kartongerna vilket kan medföra att kartong eller innehåll skadas. Dessa förslag 

rekommenderas därför ej för vidare undersökning. 

Ackumuleringsförslagen är gjord för att kunna hantera tusen kartonger. Onödigt 

många kartonger innebär hög kapitalbindning vilket bör undvikas. En undersökning 

av antalet kartonger som ska ackumuleras bör göras för att se om man kan sänka 

antalet. 
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Rekommendationen är att satsa på ackumulering av produkter i form av bansystem. 

En mer noggrann undersökning av utformningen bör göras för att få fram det 

optimala bansystemet. En faktor som även måste undersökas vidare är problemet 

med växlar till och från de ackumulerande banorna. 

I framtiden kan man utöka simuleringsdelen med att simulera övriga 

ackumuleringsförslag för att få en tydligare jämförelse mellan förslagen. Nuvarande 

simulering saknar en produkt som bör läggas till i framtida simuleringar. 
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Bilaga A:1 

A. Kapacitetsberäkning för robothantering (Sekretess) 
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Bilaga B:1 

B. Produktegenskaper (Sekretess) 
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Bilaga C:1 

C. Driftkostnad för gemensam process (Sekretess) 

 


