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Sammanfattning
Volvo Powertrain vill på grund av ökad efterfrågan öka produktionstakten av 13 liters cylinderhuvuden. Bearbetningen är uppdelad i produktionslinjer som består av grupper med CNCmaskiner som betjänas av en portalrobot i ett enstycksflöde. Målet för produktionstakten i
grovdel 2 har satts till 33 cylinderhuvuden per timma. Volvo Powertrain har också genom sitt
produktionsuppföljningssystem, Duga identifierat maskinernas tidsförlust för väntan på portalroboten är så hög som XX % av planerad produktionstid.
Syftet med detta arbete är dels att genom simulering analysera och fastställa om maskinernas
tidsförluster för väntan på portalroboten stämmer med verkligheten, dels att genom simuleringsbaserad optimering hitta realistiska förbättringsförslag för att uppnå uppsatt mål för produktionstakten. Arbetet behandlar inte de ekonomiska konsekvenserna med föreslagna åtgärder, kvalitetsbrister eller bemanning vid produktionslinjen.
För att svara på frågan om maskinernas tidsförluster på grund av väntan på portalrobot gjordes först en simuleringsmodell över en produktionscell. I produktionscellen finns fyra maskiner
som betjänas av en portalrobot. Simuleringsmodellen programmerades till att räkna och dela
upp olika typer av väntetid för maskinerna. Resultaten från simuleringsmodellen visar att maskinernas väntan inte är så hög i verkligheten som den redovisas i Duga. Differensen beror på
hur maskinernas väntan på laddningsutrustning definierats i Duga.
För att svara på frågan om vad som kan göras för att öka produktionstakten byggdes först en
generisk modul över en portalrobot upp, och med hjälp av denna byggdes en simuleringsmodell över grovdel 2. Med denna simuleringsmodell har tre optimeringar med olika parametrar
körts med en optimeringsklient tillhandahållen av Högskolan i Skövde. Det scenario som innebär att buffertnivåer ändras, omtaktning av cykeltid mellan maskiner sker samt en förbättring
av maskinernas tillgänglighet ger att produktionstakten uppnår uppställda mål. Ett realistiskt
lösningsförslag har tagits fram som innebär en ökning av dagens produktionstakt med 10 %.

Abstract

To meet the demands from their customers Volvo Powertrain has set a new production goal
for cylinder heads for 13-liter diesels engines. The production lines are built as a flow line of
grouped CNC machines, served by a gantry for loading and unloading. The new production goal
for one of the production lines, segment 2, is 33 cylinder heads per hour. Volvo Powertrain has
also found through the production monitoring-system, Duga, that the waiting time for the
loading equipment is as high as XX % of the available production time.
The aim of this project is hence twofold: (1) to verify that the calculations of the waiting time
made in Duga are correct; (2) to investigate and propose improvements for the production line
in order to achieve the original targeted production goal. This has been done by using simulation and simulation-based optimization technology and for this purpose a generic simulation
module of a gantry was made. This project will not answer questions regarding economic consequences, staffing and quality losses in the production line.
A simulation model has been built in the first phase of the project for a machining cell in Segment 2, which contains one gantry for the loading and unloading operations of four different
CNC machining centers connected in series. The simulation model shows that the waiting time
of the loading equipment in real time is not as big as what is calculated in Duga. This discrepancy is due to a misleading definition of the waiting time made in Duga.
The generic gantry module has been used to build a simulation model of Segment 2. Three
different optimization runs has been made with an optimization client from the University of
Skövde. One of the optimization runs found a solution that matches Volvo Powertrains production goal. From this optimization run one preferred and realistic solution was chosen. The solution includes new levels in buffers along the production line, line balancing and improved
availability to the different machines and gantries. The preferred and realistic solution increases the production rate by 10%.
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Fingerade produktionssiffror
Examensarbetet har utförts på Volvo Powertrain med verkliga värden från produktionsövervakningssystemet Duga. Volvo Powertrain önskar att värden för produktionsmål, maskinernas
tillgänglighet o.s.v. inte publiceras då värdena kan användas av andra för att skaffa sig konkurrensfördelar.
För att tillgodose Volvo Powertrains krav och fortfarande kunna publicera en läsbar rapport
har denna rapport försetts med fingerade värden där de behövts för att göra rapporten läsbar
medans andra värden och bilagor helt tagits bort.
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Introduktion

I detta kapitel beskrivs uppdraget som getts av Volvo Group Truck Operations (Volvo Powertrain). Examensarbetets syfte och mål samt vilka avgränsningar som gjorts beskrivs. Vidare
redovisas rapportens uppbyggnad och tänkt arbetsgång.

1.1 Svensk tillverkningsindustri
Svensk tillverkningsindustri är en grundförutsättning för välfärd i Sverige. Över 550 000 personer är direkt sysselsatta inom tillverkningsindustrin i Sverige. Ökande globalisering och behov
av ekologisk, socialt och ekonomisk uthållighet ställer hårda krav, men ger också möjligheter
för tillverkningsindustrin för att kunna behålla och öka sin konkurrenskraft. Att effektivisera för
att öka utbytet av gjorda investeringar är ett sätt att nå ökad konkurrenskraft för svensk industri på ett hållbart sätt. (Teknikföretagen, 2011)

1.2 Företagsbeskrivning
Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner. Volvo Powertrain omfattar all produktion av koncernens lastbilar samt motorer och
växellådor. Volvo Powertrain Produktion i Skövde tillverkas delar av koncernens motorer till
varumärkena Volvo, Renault, Mack och UD. Produktionen i Skövde sträcker sig från gjutning av
grundkomponenter till bearbetning samt montering av kompletta motorer (Volvo PowerTrain,
2012).
Bearbetningen av 13 liters cylinderhuvuden sker vid A-fabriken på Volvo Powertrain i Skövde.
Bearbetningen sker i grupper av maskiner som är sammankopplade till ett enstycksflöde där
både bakomvarande och framförvarande maskin i linjen måste vara klar innan cylinderhuvudet
kan skickas vidare för fortsatt bearbetning. Transporten av cylinderhuvuden mellan maskinerna utförs bl. a. med portalrobotar. Maskinerna är grupperade i två stycken produktionslinjer
för grovbearbetning, grovdel 1 och grovdel 2. De två produktionslinjerna för grovbearbetning
går sedan ihop till en produktionslinje, findel, för finbearbetning och viss montering. Från årsskiftet 2012 tillverkas endast 13 liters cylinderhuvuden i produktionslinjen.

1.3 Uppgiftsbeskrivning
Volvo Powertrain vill på grund av ökad efterfrågan öka produktionstakten av 13 liters cylinderhuvuden och har satt upp produktionsmål för grovdel 1 och grovdel 2. Produktionsmålen mäts
i hur många cylinderhuvuden som i genomsnitt produceras per timma, takt/timma. Produktionsmålen följs upp dagligen men uppnås sällan. Värde för produktionsmålen och en sammanställning av resultaten under perioden 2012-01-01– 2012-03-14 för grovdel 1 och grovdel 2
visas i tabell 1.
Tabell 1 Produktionsmål grovdel 1 och grovdel 2

Produktions
linje

Målvärde
Takt/timma

2012-01-01 –
2012-03-14
Takt/timma

Grovdel 1)

38,6

33,5

Grovdel 2)

33,0

29,9
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För att uppnå produktionsmålen arbetar Volvo Powertrain oavbrutet med att identifiera förbättringar inom produktionen. I detta arbete används produktionsövervakningssystemet Duga.
Duga är ett online system som via maskinernas PLC ständigt övervakar vilken status maskinen
har, d.v.s. om maskinen är i drift eller står still av någon anledning.
Volvo Powertrain har genom Duga uppmärksammat att maskinernas väntetid på portalrobotarna mellan maskinerna, laddningsutrustningen, är hög i förhållande till planerad produktionstid. I figur 1 visas ett utdrag ur Duga från några av maskinerna i grovdel 2. Väntan på laddningsutrustning för olika maskiner varierar men kan i vissa fall vara så hög som XX % av planerad produktionstid. Liknande siffror fås för hela grovdel 2 men också grovdel 1 samt findel.

Figur 1 Maskinernas väntan på laddningsutrustning i procent av planerad produktionstid vid grovdel 2

1.4 Syfte och problemställning
Syftet med examensarbetet är tvådelat och består i att först göra en studie på cellnivå. Studien
ska ge svar på om maskinernas väntetid på laddningsutrustningen är så stor som den redovisas
i Duga. Därefter kommer hela produktionslinjen att analyseras. Analysen ska ge svar på vilka
åtgärder som kan vidtas för att produktionslinjen ska uppfylla de uppsatta produktionsmålen.
1.4.1

Studie på cellnivå

Syftet med studien på cellnivå är att med hjälp av en simuleringsmodell över en grupp av maskiner som hanteras av samma portalrobot avgöra om maskinernas väntan på laddningsutrustningen enligt figur 1 stämmer med verkligheten. För att göra den första studien valdes
portalroboten OP55 i grovdel 2. Portalroboten betjänar fyra maskiner med en buffertstation
mellan de två sista maskinerna. OP55 valdes ut i samråd med Volvo Powertrain, efter som den
i sammanhanget betjänar många maskiner och intuitivt skulle kunna ge långa väntetider för
maskinerna.
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Fråga 1. Stämmer beräkningen av väntan på laddningsutrustning som den beräknas i
Duga med verkligheten?

Simuleringsmodellen programmeras så att den beräknar maskinens väntan på laddningsutrusningen på ett sätt som definierats i samarbete med Volvo Powertrain.
1.4.2

Optimering av portalrobot

Om svaret på fråga 1 visar att väntan på laddningsutrustning är så stor som den visas i Duga
kommer en optimering av portalrobotarna i produktionslinjen att göras.


Fråga 2. Vad kan göras för att minska väntan på laddningsutrustningen för att på det
sättet öka takt/timme i produktionslinjen?

För att svara på fråga 2 kommer flera experiment utföras med hjälp av den framtagna simuleringsmodellen.
1.4.3

Optimering av produktionslinje

Om svaret på fråga 1 visar att väntan på laddningsutrustning inte är så stor som den visas i
Duga kommer det fortsatta arbetet istället behandla hur takt/timma kan ökas för hela produktionslinjen genom optimering.


Fråga 3. Vad kan göras för att öka takt/timma för hela produktionslinjen?

För att svara på fråga 3 kommer en generisk simuleringsmodul att användas för att bygga upp
hela produktionslinjen för grovdel 2.

1.5 Avgränsningar
Rapporten och simuleringsmodellerna kommer inte att behandla frågor som:





Bemanning av maskinerna eller skiftgång. Bemanningen av maskinerna eller hur skiften är upplagda förväntas inte påverka utfallet för takt per timma.
Eventuella kvalitetsbrister på tillverkade cylinderhuvuden. I praktiken redovisar inte
Volvo Powertrain eventuella kvalitetsbrister i Duga och därför lämnas det därhän även i
detta arbete.
Rapporten kommer inte att behandla de ekonomiska aspekterna på föreslagna åtgärder. Examensarbetet ska utföras under en begränsad tid och datainsamling för att
kunna göra en ekonomisk analys av föreslagna åtgärder kommer att ta för lång tid.

 Examensarbetet kommer endast att behandla grovdel 2. Denna begränsning sattes tidigt i arbetet för begränsa storleken på arbetet. Om ytterligare produktionslinjer ska tas
med i arbetet är risken att kvaliteten på arbetet försämras till förmån för kvantitet, en
situation som varken Volvo Powertrain eller författarna till rapporten ville försätta sig i.
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1.6 Rapportens uppbyggnad
Rapportens uppbyggnad är tvådelad eftersom frågeställningen också är tvådelad. I de första
två kapitlen beskrivs problemet och den litteraturstudie som gjorts. I kapitel 3 beskrivs Duga
och tillverkningscellen under portalroboten OP55 samt resultatet från analysen på cellnivå.
Utifrån kapitel tre och resultatet ifrån fråga 1 fortsatte arbetet med att besvara fråga 3 då
fråga 2 inte längre är aktuell. Bilaga 8 handlar om hur den generiska simuleringsmodulen är
uppbyggd. I kapitel 4 beskrivs hela produktionslinjen och simuleringsmodellen över grovdel 2
samt resultatet från optimering. I kapitel 5-6 diskuteras och sammanfattas resultaten från hela
rapporten och förbättringsförslag ges. Arbetsgången och rapportens uppbyggnad kan ses i
tabell 2.
Tabell 2 Arbetsgång och rapportens uppbyggnad

Kapitel 1 - 2

Kapitel 3

Bilaga 8

Teoretiskt
ramverk

Kapitel 4
Nulägesbeskrivning av produktionslinjen,
grovdel 2.

Kapitel 5-6

Simuleringsmodell för hela
produktionslinjen.
Optimering
utifrån fråga 3
Förbättrings
förslag

Svar på fråga 1

Optimering utifrån fråga 2

Inledning
Frågeställning

Nulägesbeskrivning på cellnivå.

Litteraturstudie
Teoretiskt ramverk

Simuleringsmodell på cellnivå.
Resultat analys
på cellnivå.
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Generisk simulerings modul
för portalrobot

Resultat, optimering och
analys för produktionslinjen,
grovdel 2.

Diskussion och
Slutsatser.
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Teori

För att samla information och användbara teorier som är kopplade till frågeställningen i kapitel
1 har en litteraturstudie gjorts inom följande områden:






Tidigare arbeten. En genomgång och analys av tidigare rapporter och utförda examensarbeten inom området.
Simulering. Lämplig arbetsgång vid byggandet av en simuleringsmodell och hur data
bör samlas in till simuleringsmodellen.
Flaskhalsanalys. Olika tekniker för att detektera flaskhalsar i en produktionslinje.
Optimering. Optimering via simulering.
OEE beräkningar. Teorin bakom OEE beräkningar och uppföljning av störningsorsaker.

2.1 Litteraturstudie
Litteratursökningar har gjorts inom ämnet. Sökningar har gjorts med sökorden ”portalrobot”,
”gantry”, ”produktionssystem” samt ”simulering” i olika databaser.
2.1.1

Flödessimulering med hjälp av automatiskt insamlad data.

Flödessimulering med hjälp av automatiskt insamlad data har gjorts vid ”ett multinationellt
företag” vid tillverkning av motorblock av (Ingemarsson & Oscarsson, 2005). En produktionslinje med totalt 11 stycken CNC-maskiner samt sex andra tillverkningsstationer ingår i studien.
Ingemarsson & Oscarsson (2005), visar på fördelen med automatiskt insamlad data för parametrar som annars är svåra att mäta. Exempel på sådana data är Mean Time To Repair (MTTR).
Författarna skriver också om att information från operatörer och andra inblandade till simuleringsmodellen är en viktig del för att hitta förbättringsförslag till produktionslinjen. Ingemarsson & Oscarsson arbete har främst inriktat sig på att minska maskinernas tillgänglighetsförluster, se avsnitt 0. Arbetet med att minska tillgänglighetsförlusterna har skett i små steg för att
eliminera störningsorsaker i produktionslinjen. Till sin hjälp har Ingemarsson & Oscarsson
också använt flaskhalsanalyser för att detektera vart i produktionslinjen föreslagna åtgärder
skulle ha störst påverkan. Studien visar att utbytet av produktionslinjen ökade med 12 % under
en tvåårsperiod utan att några större investeringar gjordes.
2.1.2

Logik för styrning av portalrobotar

Flödessimulering av en produktionslinje med enstycksflöde och parallella maskiner har gjorts
på vevaxelstillverkningen vid Volvo Powertrain av (Dahl & Liljeblad, 2003). Portalrobotar används för att ladda och lossa bearbetningsmaskinerna. I examensarbetet gör Dahl & Liljeblad
manuella experiment med simuleringsmodellen. De låter i olika experiment portalroboten köra
med ”kaoslogik” eller ”sekventiellt” mellan maskinerna. Med begreppet ”kaoslogik” menas att
portalroboten kan utföra vilken arbetsuppgift som helst som står i tur. Med begreppet ”sekventiell” menas att portalroboten utför sina arbetsuppgifter enligt ett förutbestämt
körschema. Dahl & Liljeblad, (2003) visar att ”kaoslogik” är det effektivare sättet att köra
portalroboten. Detta gäller främst då hänsyn tas till att maskinerna i produktionslinjen ibland
går sönder.
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Dahl & Liljeblad (2003) utför också ett experiment med sin simuleringsmodell som syftar till att
visa när portalroboten blir flaskhalsen i produktionslinjen genom att reducera cykeltiden på
maskinerna. Experimentet visar att det krävs en sänkning av maskinernas cykeltider med mer
än 70 % för att portalroboten ska anses vara en flaskhals i produktionslinjen. Dahl & Liljeblad
(2003) kan med detta slå fast att portalroboten aldrig kommer att vara begränsande i den produktionslinje som analyserats.
2.1.3

Buffertoptimering med hjälp av simulering

Buffertoptimering av en produktionslinje för vevstakar har gjorts vid Volvo Cars i Floby
(Gustafsson & Tahassebifar, 2010). I detta examensarbete görs både manuella experiment
med simuleringsmodellen samt bufferoptimering med hjälp av en optimeringsklient framtagen
av Högskolan i Skövde. Examensarbetet visar att optimeringen med hjälp av optimeringsklienten ger bättre resultat än manuella experiment.
2.1.4

Analys av tidigare arbeten

I denna rapport kommer erfarenheterna från tidigare studier och examensarbeten enligt ovan
att tas tillvara.
Syftet med detta arbete är förutom att ge förbättringsförslag till Volvo Powertrain också att
bygga en generisk simuleringsmodul över en portalrobot som kan komma att användas i framtida simuleringsprojekt. Simuleringsmodellen i detta arbete kommer att likt (Ingemarsson &
Oscarsson, 2005) att drivas med automatiskt insamlad data från Duga men simuleringsmodellen ska också ge svar på om definitionerna i Duga stämmer med verkligheten.

2.2 Diskret händelsestyrd simulering
Simulering används för att efterlikna ett system uppbyggt av flera enheter. Sambandet mellan
dessa enheter förklaras genom funktioner och logiska samband. Simuleringsmodellen används
för att studera hur systemet uppför sig genom att data ifrån det verkliga systemet används i
modellen.
Vid diskret händelsestyrd simulering används en lista över kommande händelser. När en händelse i listan utförts hoppar tiden i simuleringsmodellen till tiden för nästa händelse. På detta
sätt simuleras inte tid då det inte händer något och modellen blir mer effektiv (Banks, Carson
II, Nelson, & Nicol, 2010).
2.2.1

Fördelar med simulering

Det finns flera fördelar med att bygga en simuleringsmodell. Om det är ett befintligt system
som byggs kan modellen testas utan att det påverkar det verkliga systemet. Om systemet inte
finns i verkligheten men planeras att byggas upp, kan en modell skapa en bättre förståelse för
hur systemet påverkas. Nedan följer en lista som enligt Banks et.al (2010) är några av de fördelar med en simuleringsmodell:







Flaskhalsar som begränsar flödet kan identifieras.
Hypoteser om varför vissa fenomen uppstår kan testas.
Tiden kan ökas eller minskas för att kunna observera vissa fenomen.
En bättre insikt i vilka variabler som påverkar varandra kan uppnås.
En ny design på maskiner kan testat utan att investeringar krävs.
Nya arbetsrutiner kan testat utan att påverka det verkliga systemet.
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2.2.2

En modell kan visa hur ett system fungerar istället för hur operatörer eller ledningen
tror att systemet fungerar
Nackdelar med simulering

Det finns även nackdelar med att bygga en simuleringsmodell. Enligt Banks et.al (2010) är
några av dessa nackdelar:





Att bygga en simuleringsmodell kräver utbildning samt mycket träning. Om två olika
modeller skapas av olika personer kommer dessa säkert vara lika men troligtvis inte
identiska.
Att bygga en simuleringsmodell kan vara tidskrävande. Tillräckligt med tid måste läggas på verifiering och validering av modellen för att uppnå korrekt resultat
Det är viktigt att inte bygga en simuleringsmodell direkt för att försöka lösa ett problem. Är det möjligt att lösa ett problem analytiskt eller med sunt förnuft är detta ett
mer lämpligt tillvägagångssätt.

2.3 Steg i en simuleringsstudie
En simuleringsstudie består inte endast av programmering av en modell. Flera andra steg
måste tas i beaktande för att slutföra arbetet och är enlig Banks et.al (2010) följande 12 steg:








Steg 1: Problem formulering. Beställaren måste vid start veta vilken frågeställning som ska
besvaras genom simuleringsstudien. Den som bygger modellen ska även förstå frågeställning. Om den som bygger modellen formulerar problembeskrivningen måste beställaren
vara överens med denna och godkänt den innan arbetet fortsätter
Steg 2: Mål och projektplan. Målen med en simuleringsstudie bestäms utifrån problembeskrivningen. Det är viktigt att vara tydlig med målen då dessa kan påverka vilken data som
samlas in senare i studien. Fel eller otydliga mål kan leda till att stor del av arbetet med att
samla in måste göras om. Den som bygger modellen ska även i detta steg avgöra om det är
nödvändigt att bygga en modell för att uppnå de mål som överenskommits. Om en simuleringsmodell är lämpligt för att uppnå målen ska en projektplan sättas upp. Den bör innehålla en planering för de olika stegen, budget samt vilka som ska jobba med projektet.
Steg 3: Bygga modell. Att bygga modellen är enligt Banks et.al (2010) mer en konst än
vetenskap. Ett lämpligt arbetssätt är att börja med en enkel modell. När den väl fungerar
går det att lägga till mer komplexa delar för att få den att efterlikna verkligheten. Det är
viktigt att göra avgränsningar för att kunna hantera modellen. För att göra dessa korrekt är
det lämpligt att beställaren eller någon med kunskap om det system som ska modelleras är
med och bestämmer avgränsningarna.
Steg 4: Samla data. Samla data är ett tidskrävande arbete och bör därför startas tidigt i
simuleringsprojektet. Beroende på målen och problembeskrivningen kan det vara nödvändigt att samla in olika typer av data. Om dessa förändras under projektet kan ytterligare
data behöva samlas in.
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Steg 5: Översätta modellen till ett program. De flesta verkliga system kräver en stor bas
med data. Det utförs också flera olika beräkningar och därför måste modellen översättas
till ett programmeringsspråk som datorn kan hantera. Det finns flera olika typer av programvara som kan hantera olika system som ska simuleras. Ett exempel på en programvara är Plant Simulation. Om programmet kan hantera den frågeställning samt de mål som
simuleringsstudien ska behandla underlättar detta skapandet av modellen.
Steg 6: Verifiering. För att verifiera modellen som skapats i datorn räcker det oftast med
sunt förnuft för att avgöra om modellen är byggd som det verkliga systemet. En stor modell är lämpligt att dela upp i mindre delar för att sedan kontrollera dessa. Verifiering sker
oftast under tiden som modellen byggs. En stor och komplex modell kan vara svår att verifiera och kan kräva mycket felsökning.
Steg 7: Validering. För att validera modellen jämförs resultatet från modellen med resultat
ifrån det verkliga systemet. Om resultaten skiljer sig ifrån verkligheten behöver modellen
kalibreras för att sedan testat mot det verkliga systemet igen. Detta upprepas tills resultatet anses vara tillräckligt likt det verkliga systemet.
Steg 8: Experiment. När modellen är färdig behövs en varmkörningstid bestämmas. Detta
då modellen är tom vid start och ger inte korrekt data förens efter en varmkörningstid.
Denna tid bestäms med en steady state analys. Antalet replikationer vid varje experiment
måste också bestämmas för att resultatet skall ligga inom ett bestämt konfidensintervall.
Detta görs med en replikationsanalys där ett experiment görs med ett uppskattat antal av
replikationer. Resultatet ifrån experimentet används sedan för att bestämma antalet replikationer.
Steg 9: Körning av modell samt analys. När varmkörningstiden och antalet replikationer är
bestämda för modellen inleddes de experiment som skall testas. Variablerna som ska varieras i experimenten bestäms av de mål som satts upp och efter varje experiment analyseras data för att se om dessa uppnår det önskade resultatet. Flera olika experiment av
modellen kan vara aktuella för att testa olika scenarier, eller för att hitta ett optimalt värde
på de parametrar som ska optimeras.
Steg 10: Fler körningar? Från analysen av de experiment som gjorts bedöms det om fler
körningar behövs för att kunna säkerhetsställa resultatet. Typen av experiment kan även
påverka ett annat experiment som därför måste göras om.
Steg 11: Dokumentering och rapportering. Dokumentering ska göras på två sätt, både i
kommentarer i programkod samt i en rapport. Båda är viktiga och behövs av olika anledningar. Kommentarer i programkoden är viktig när modellen skall återanvändas vid ett senare tillfälle eller om något skulle behöva ändras under tiden som simuleringsstudien pågår. Rapporten är viktig för beställaren. Resultatet skall tydligt framgå med grafer och vilka
variabler som påverkar målet som satts upp. Även förslag på vad som krävs för att uppnå
målen tas med i rapporten
Steg 12: Implementering. Om beställaren varit med under hela eller delar av konstruktionen när modellen skapats medför detta att det blir lättare att implementera de förbättringar som föreslagits. En risk om beställaren inte är insatt i hur modellen fungerar är att
felaktiga beslut kan tas.
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2.4 Flaskhalsanalys
Att studera flaskhalsar i ett produktionssystem blev populärt efter boken ”Målet” (Goldratt,
1993). För att höja kapaciteten för hela produktionssystemet krävs det att flaskhalsen identifieras och förbättras. De vanligaste typerna av flaskhalsar kan delas upp i tre grupper:




Ensam flaskhals (Grosfeld-Nir, 1995). Endast en maskin i produktionssystemet är en
flaskhals under en längre tid.
Flera flaskhalsar (Aneja & Punnen, 1999). Flera maskiner i produktionssystemet är tillsammans flaskhalsar vid olika positioner i produktionskedjan.
Skiftande flaskhals (Roser, Nakano, & Tanaka, 2002). Produktionssystemet har flaskhalsar som flyttas mellan maskiner över tiden.

För att hitta flaskhalsar i produktionssystemet kan olika metoder användas, detta kommer
diskuteras under följande rubriker.
2.4.1

Utnyttjandegrad

Flaskhalsen i produktionssystemet identifieras genom att analysera maskinernas utnyttjandegrad. Utnyttjandegraden består av bearbetningstid, tid för verktygsbyte och fel. Maskinen med
högst utnyttjandegrad är den maskin som begränsar flödet och är därmed en flaskhals. Om
flera maskiner visar en hög utnyttjandegrad betraktas de som flaskhalsar (Roser, Nakano, &
Tanaka, 2002).
2.4.2

Väntetid eller kö vid en maskin

Flaskhalsen identifieras genom att analysera den väntetid som varje detalj får innan en maskin.
Ett alternativt sätt är att istället jämför längden på kö som uppstår. Dock finns risken att felaktig data erhålls om olika batcher körs i produktionssystemet. En lång kö med en batch som
snabbt bearbetas kommer då identifieras som flaskhals istället för en maskin med kort kö och
lång bearbetningstid.
Metoden kräver även en buffert innan maskinen som är oändligt stor för att generera korrekt
data (Roser, Nakano, & Tanaka, 2002).
2.4.3

Skiftande flaskhals

Metoden bygger på att maskinernas tid i produktionssystemet delas upp i en aktiv period och
en inaktiv. Den aktiva tiden är bearbetning, verktygsbyte, fel och underhåll. Den inaktiva tiden
är blockerad eller svält.
När en maskin påbörjar en aktiv period och resterande maskiner i systemet är inaktiva, blir den
en ensam flaskhals. När den aktiva tiden upphör går flaskhalsen över till nästa maskin med den
längsta aktiva perioden. Överlappar dessa maskiner varandra tilldelas båda tid för delad flaskhals. Maskiner med korta aktiva tider kommer metoden inte att ta någon hänsyn till. De aktiva
tiderna när en maskin varit flaskhals beräknas sedan i en tabell som sedan kan jämföras. Varje
maskin får sin tid uppdelad i två grupper, den första när den varit ensam flaskhals och den
andra då den delat flaskhalsen med en annan maskin (Roser, Nakano, & Tanaka, 2002) (Lima,
Chwif, & Barreto, 2008).
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Figur 2 visar ett exempel med tre sammanhängande maskiner. Maskin 1 inledder med att vara
ensam flaskhals mellan tiden 0 och 30. Mellan tiden 30 och 60 är den delad flaskhals med maskin 2, som sedan kommer ta över och vara ensam flaskhals mellan tiden 60 och 90. Maskin 3
som i exemplet endast har kortare aktiva tider än maskin 1 och 2 kommer inte i något fall vara
en flaskhals.

Figur 2 Skiftande flaskhals

Tiderna från figur 2 kan sedan läggas in i en tabell för att presentera fördelningen mellan ensam flaskhals samt delad flaskhals. Med resultatet går det att se vilken maskin som totalt varit
den största flaskhalsen i systemet. Tabell 3 visar resultatet ifrån exemplet i figur 2. Från tabell
går det att se att maskin 1 och maskin 2 är lika stora flaskhalsar.
Tabell 3 Resultat flaskhals

Maskin

Ensam flaskhals

Delad flaskhals

Total flaskhals

Maskin 1

30

30

60

Maskin 2

30

30

60

Maskin 3

0

0

0

2.4.4

Val av metod för flaskhalsanalys

För att uppnå ett korrekt resultat ifrån flaskhalsanalysen ska rätt metod användas beroende på
vilket produktionssystem som ska analyseras. En jämförelse har gjorts mellan metoderna av
Lima et al (2008) där de sedan presenterat hur valet ska ske i tabell 4.
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Tabell 4 Val av flaskhalsanalys

Kriterier

Utnyttjandegrad

Väntetid eller kö

Skiftande flaskhals

Rekommenderad

Rekommenderas om
buffertstorlek innan
är oändlig

Rekommenderas om
inte någon annan
metod går att implementera

Rekommenderad

Rekommenderas om
buffertstorlek innan
är oändlig

Rekommenderas om
inte någon annan
metod går att implementera

Mindre rekommenderat

Mindre rekommenderat

Rekommenderad

Mindre rekommenderat

Mindre rekommenderat

Rekommenderad

Små batcher
Lågt antal maskiner
Låg fluktuation
Stora batcher
Lågt antal maskiner
Låg fluktuation
Små batcher
Lågt antal maskiner
Hög fluktuation
Stora batcher
Stort antal maskiner
Hög fluktuation

Fluktuationen bestäms genom kvoten mellan summan för antalet maskiner och summan för
frekvensen som varje maskin är ensam flaskhals. Ett värde lägre än 0,5 anses vara hög fluktuation. Den ensamma flaskhalsen ”hoppar” då ofta mellan maskinerna och en delad flaskhalstid
bör då mätas. Vid ett värde på högre än 0,5 ”hoppar” inte flaskhalsen mellan maskinerna och
endast en maskin är då flaskhals i produktionssystemet. Värdet på fluktuation bestäms med
ekvationen nedan (Lima, et al., 2008).
∑
∑
Ett exempel med tre olika fall har skapats med tre maskiner och olika frekvenser för hur ofta
respektive maskin varit ensam flaskhals.
Tabell 5 Fluktuation

Maskin

Exempel 1

Exempel 2

Exempel 3

Maskin 1

5

2

2

Maskin 2

2

2

1

Maskin 3

1

2

2

Summa frekvens

8

6

5

Summa maskiner

3

3

3

Fluktuation

0,375

0,50

0,60
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2.5 Optimering genom simulering
En simuleringsmodell har oftast olika indata med flera olika parametrar som påverkar den utdata som genereras. Utöver de fördelar som nämns i avsnitt 2.2.1 kan modellen användas för
att hitta optimala eller nära optimala värden på parametrarna. Problemet med att hitta optimala lösningar är att beroende på antalet parametrar som kan justeras då kan leda till ett stort
antal kombinationer. En simuleringsmodell med sex olika parametrar som ska testas med trevärden kommer leda till 36 olika kombinationer, totalt 729 olika körningar. Om varje körning
kräver 5 replikationer för att statistiskt fastställa resultatet krävs 3645 körningar. Det är viktigt
att från början bestämma vilka parametrar och utdata som ska optimeras (Law, 2007).
Istället för att testa alla olika kombinationer kan artificiell intelligens (AI) användas. En metod
som används inom AI är evolutionära strategier. Det går i korthet ut på att kombinera två
starka lösningar för att se om kombinationen blir ännu starkare, likt Darwins teorier om evolutionen. Simuleringsmodellen genererar utdata som behandlas av AI och som ändrar på simuleringsmodellens ingående parametrar, se figur 3.
Utvärdera data

Simulerings
modell

Artificiell
intelligens

Ändra parametrar

Figur 3 Simuleringsbaserad optimering

Simuleringsbaserad optimering kan användas för att hitta lösningar som uppfyller flera olika
mål. Figur 4 visar jämförelsen mellan mål 1, som ska minimeras och mål 2, som ska maximeras.
Med hjälp av AI kommer flera olika lösningar hittas för olika värden på respektive mål. Om
samma värde för mål 1 förekommer i två lösningar med samma värde för mål 2, kan det minst
fördelaktiga väljas att inte visas. Detta leder till att diagramet endast visar dominerande lösningar som är mest fördelaktiga i jämförelse med liknande lösningar. Kurvan som uppstår kallas paretofront och AI försöker hitta nya lösningar som ligger på fronten. Om paretofronten
inte hänger ihop eller är väldigt olinjär kan detta vara en indikation på att det förekommer mer
optimala lösningar nära det området (Kim & Ryu, 2011).

Figur 4 Paretofront

Michael Bremert & Stefan Persson

Sidan 12

2.6 Datainsamling
En produktionslinje innehåller alltid faktorer som måste betraktas som slumpmässiga eller
stokastiska, (Goldratt, 1993). Det kan t.ex. röra sig om att en maskin går sönder, ingen kan på
förhand tala om exakt när det kommer att hända eller exakt hur lång tid det kommer att ta för
reparation. Detta i sin tur gör att utbytet från en produktionslinje med flera på varandra följande produktionssteg blir omöjligt att förutsäga exakt. Utbytet från produktionslinjen blir
också alltid lägre än det teoretiska eftersom de olika maskinernas stillestånd orsakar blockeringar för andra maskiner i produktionslinjen (Hopp & Spearman, 2008).
För att kunna bygga en simuleringsmodell över en produktionslinje krävs det att relevant data
för att driva modellen samlas in och att de stokastiska variablerna hanteras på rätt sätt.
2.6.1

Samla data som påverkar systemet.

Att samla in data till en simuleringsmodell kräver noggrannhet och kännedom om det system
som ska simuleras. All data måste kritiskt granskas och kontrolleras innan den används. Även
data som autogenereras från PLC eller PC kan innehålla fel som måste kontrolleras och filtreras
innan den används (Law, 2007).
Insamlad data kan användas på tre olika sätt i en simulering (Law, 2007).






Historisk data. Exakta värden från insamlad data används för att driva modellen, s.k.
”tracedriven-simulation”. Nackdelen med detta är att indata i modellen inte kan anta något annat värde än de insamlade. Historiska data kan dock med fördel användas för att
validera en simuleringsmodell.
Empirisk fördelad data. Med empiriskt fördelad data menas att data som samlats in tilldelas en sannolikhetsfördelning. Nackdelen med empirisk data är att indata i modellen
inte kan överstiga de max och minimum gränser som insamlad data har.
Teoretisk sannolikhetsfördelning. Insamlad data anpassas till en teoretisk sannolikhetsfördelning. Med en teoretisk sannolikhetsfördelning menas en fördelning som kan definieras matematiskt, t.ex. normalfördelning eller exponentialfördelning. Fördelen med en
teoretisk fördelning är att den genererar värden utanför max och minimum värden på insamlad data.

Att använda en teoretisk sannolikhetsfördelning är alltså i de flesta fall att föredra för att genera stokastisk indata till modellen. En teoretisk fördelning ”slätar” ofta ut toppar och andra
oregelbundenheter jämfört med en empirisk fördelning. Detta är vanligt då insamlad data innehåller en mindre mängd värden. En teoretisk fördelning är också lätt att ändra och tar mycket mindre lagringsutrymme i datorer. Ibland är det dock svårt eller omöjligt att hitta en teoretisk fördelning som passar till insamlade data (Law, 2007).
2.6.2

Identifiera en lämplig sannolikhetsfördelning.

Arbetet med att ta fram rätt teoretiska sannolikhetsfördelning till insamlade data börjar med
att göra ett histogram med lämpliga bin storlekar eller med andra ord, antalet staplar. Antalet
staplar beror på mängden data och kan ofta sättas till kvadratroten ur antalet insamlade värden (Banks, et al., 2010). Med ledning av utseendet på histogrammet kan sedan kvalificerade
gissningar tas angående vilken familj av teoretisk sannolikhetsfördelning som de insamlade
data tillhör.
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De/den gissade fördelningen kan enkelt testas grafiskt genom ett s.k. ”P-P diagram” (Propability - Propability). Ett P-P diagram visar den gissade teoretiska sannolikhetsfördelning finns på
ena axeln och fördelningen insamlade värden på den andra. Om gissad teoretisk sannolikhetsfördelning stämmer med insamlad data kommer grafen att visa en linje som går i 45°upp från
origo, se figur 5 (Banks, Carson II, Nelson, & Nicol, 2010).

Figur 5 Exempel på P-P diagram och histogram

Ytterligare hypotesprövning av att rätt teoretiska sannorlikhetsfördelning har valts kan göras
enligt flera metoder, s.k. ”goddnes of fit”-tester. Exempel på sådana tester är Chi-Square test
och Kolmogorv-Smirnov test (Law, 2007). I denna rapport används endast P-P diagram för att
påvisa rätt sannorlikhetsfördelning.
2.6.3

Definiera parametrar som styr den valda sannolikhetsfördelningen.

Efter det att en teoretisk sannolikhetsfördelning valts ska de nödvändiga parametrarna för
fördelningen beräknas. Till detta arbete används datorer och lämplig programvara, Microsoft
Excel, MiniTab o.s.v. Parametrarna som behövs är medelvärde, standardavvikelse och olika
andra parametrar som beskriver skevhet i fördelningarna (Banks, Carson II, Nelson, & Nicol,
2010) (Law, 2007).
2.6.4

Filtrering av insamlade värden

För att granska insamlade värden och filtrera bort felaktiga värden kan teorierna om ”uteliggare” användas. En uteliggare i statistiskt hänseende är ett värde som är större än värdet förtredje kvartilen plus 1,5 gånger kvartilavståndet eller mindre än värdet för första kvartilen
minus 1,5 gånger kvartilavståndet (Körner & Wahlgren, 2002). Beräkningarna av kvartiler och
filtrering av värden utförs enklast med hjälp av lämplig programvara enligt avsnitt 2.6.3.

2.7 Utdataanalys
En simuleringsmodell bygger på indata som slumpats fram genom ett antal generade slumptal.
När simuleringsmodellen är färdigbyggd måste utdata från simuleringsmodellen kontrolleras
med flera olika uppsättningar slumptal (Law, 2007).
2.7.1

Steady state och simuleringstid

En simuleringsmodell av en produktionslinje måste köras en period, uppvärmnings period, för
att ge jämn utdata. Det finns olika metoder att bestämma längden på denna period, d.v.s. tiden det tar innan simuleringsmodellen uppnått steady state. Den vanligaste metoden enligt
Law (2007) är Welch metod. Welch metod är en grafisk lösning där simuleringsmodellen först
får köra i fem till tio replikationer (med olika slumptal) och relativt lång simuleringstid.
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Utdata samlas in med fastställda intervaller under de olika körningarna. Medevärde för utdata,
insamlad vid samma intervall från de olika körningarna beräknas och de beräknade värdena
förs in i en graf, se figur 6. För att jämna ut toppar och dalar i grafen beräknas oftast ett glidande medelvärde. I grafen kan en tidpunkt fastställas på när utdata har stabiliserats efter
uppstart. Denna tid tas sedan bort vid beräkning av utdata från simuleringsmodellen (Law,
2007).

Figur 6 Steady state

Nödvändig simuleringstid kan också avläsas ur figur 6. Simuleringstiden ska vara tillräckligt lång
för att alla programmerade händelser ska kunna inträffa, men inte för lång då det bara tar
onödigt lång tid att simulera (Law, 2007).
2.7.2

Replikationsanalys

Antalet replikeringar som krävs för att säkerställa att simuleringsmodellen ger en utdata som
ligger inom ett önskat konfidensintervall måste bestämmas. Först ska konfidensintervall β -och
tillåtet relativt fel γ för medelvärdet väljas. Vanliga värden på konfidensintervall är β=90-95 %
och det relativa felet γ ≤ 0,15 (Law, 2007). När antalet nödvändiga replikeringar ska bestämmas görs först ett antal körningar n0 -med simuleringsmodellen. Ur dessa körningar bestäms
medelvärde ̅ och standardavvikelsen- S. Antalet körningar n -kan sedan beräknas ur ekvationen:
(

)
är ett tabellvärde som beror på n0 och β.

Om n avviker från n0 ska en ny körning med n replikationer göras och ̅ och S beräknas på
nytt. Minsta antalet replikationer ska dock vara tre till fem stycken (Law, 2007).
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2.8 Typiska mätvärden i en produktionslinje
För att kunna styra en produktionslinje måste olika företeelser kunna mätas och kontrolleras.
Många av dessa mått är samma oberoende på företag och på vad som tillverkas, dock kan
beräkningssättet skilja något mellan olika företag (Groover, 2008).
2.8.1

Takt per timma

Takt per timma är ett mått på med vilken hastighet som produkter i produktionslinjen tillverkas. Om företaget har avsättning för sina produkter ska naturligtvis takt per timma vara så hög
som möjligt (Groover, 2008).
2.8.2

Ledtid

Ledtiden är den tid som en produkt totalt befinner sig i produktionslinjen. Ledtiden ska vara så
kort som möjligt för att företaget ska kunna omsätta sina investeringar i färdiga produkter så
snabbt som möjligt (Groover, 2008).
2.8.3

Produkter i arbete

Produkter i arbete (PIA), är antalet produkter som finns i produktionslinjen, buffertar och mellanlager. PIA ska betraktas som inventarier som företaget måste investera i för att kunna driva
produktionslinjen. PIA ska vara så låg som möjligt för att minska uppbundet kapital hos företaget. (Groover, 2008)
2.8.4

Little’s lag

Sambandet mellan ovanstående mått är definierade i Little’s lag:

Sambandet i Little´s lag gäller för medelvärden av de olika måtten (Hopp & Spearman, 2008).
Sambandet i Little’s lag ger att takt per timma ökar för ökad PIA och för minskad ledtid. Svårigheten för ett effektivt företag är att öka takt per timma men helst minska uppbundet kapital i
PIA och minska ledtiden för att vara flexibel. Simuleringsbaserad optimering är ett verktyg till
hjälp att hitta de bästa lösningarna (Law, 2007).

2.9 TPM (Total Productive Maintenance)
Inom Lean-filosofin spelar begreppet Total Productive Maintenance (TPM) ”totalt produktivt
underhåll” en central roll (Bicheno, Hioweg, Anhede, & Hillberg, 2011). För att kunna leverera
”just in time” utan buffertar eller lager inom produktionen krävs det att tillverkningsutrustningen som definierats som flaskhals i produktionslinjen inte är trasig eller står outnyttjad. Det
är också viktigt att rätt kvalitet tillverkas på från första början för att minska kassaktion
och/eller omarbete. För att lyckas med detta gör många företag riktade insatser för att mäta
och minska tiden som tillverkningsutrustningen inte producerar säljbara detaljer. Overall
Equipment Effectiveness (OEE) är ett sätt att mäta dessa insatser och kan sägas vara ett mått
på hur väl tillverkningsutrustningen utnyttjas (Groover, 2008) (Hagberg & Henriksson, 2010).
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2.9.1

De sex förlusterna

Tiden då tillverkningsutrustningen inte producerar säljbara detaljer kan delas in i sex olika förluster som i sin tur delas in i tre stycken kategorier, se tabell 6. För att kunna beräkna OEE
måste förlusterna mätas. Förlusterna mäts vanligen som tidsförluster eller räknas om till tidsförluster genom ekvationerna i avsnitt 2.9.3 (Hagberg & Henriksson, 2010).
Tabell 6 De sex förlusterna och definition av tid hos Volvo Powertrain

Quality
(Q-förluster)
Kvalitets utbyte
(K)

OEE
TAK

Tid då maskinen inte
producera maximal
Tid som förloras på att
tillverka felaktiga detaljer
Tid som går förlorad för
omarbetning

Den procentuella tid
som återstår när förlusterna är borttagna

På svenska används ofta förkortningen TAK, (Tillgänglighet, Anläggnings utnyttjande och Kvalitetsutbyte) istället för OEE (Bicheno, Hioweg, Anhede, & Hillberg, 2011). Volvo Powertrain
använder beteckningen OEE och de engelska beteckningarna för de tre förlustkategorierna
enligt tabell 6, därför används de engelska förkortningarna i fortsättningen av rapporten.
2.9.2

Tillgänglig produktionstid

Definitionen av tillgänglig produktionstid varierar från företag till företag. Ofta menas den tid
som är schemalagd produktionstid men stora variationer förekommer. Det är därför viktigt att
inte jämföra olika företags eller avdelningars OEE tal utan att först kontrollerat hur tillgänglig
produktionstid har definierats (Hagberg & Henriksson, 2010). På Volvo Powertrain definieras
tillgänglig produktionstid som all schemalagd produktionstid och kallas ”planerad produktionstid” (Volvo Powertrain, 2009).
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Q-förluster

Ombearbetning

Tid då maskin hindras av
annan maskin i flödet

Förlustfri
produktionstid

Felaktiga detaljer

Performance
(P-förluster)
Anläggningens
utnyttjande (A)

Tid för omställning
Tid för verktygsbyte

P-förluster

Minskad produktionshastighet

Tid då maskin trasig

Nettoproduktionstid

Tomgång och små
störningar

Availability
(A-förluster)
Tillgänglighet (T)

Tidsdefinition (Volvo)
A-förluster

Omställning och
injustering

Exempel

Produktionstid

Fel på tillverkningsutrustning

Kategorier

Planerad produktionstid

De sex förlusterna

2.9.3

Beräkning av OEE

Beräkning av OEE kan göras enligt ekvationer nedan (Hagberg & Henriksson, 2010).

OEE redovisas ofta i procent.
Volvo Powertrain använder dock ett annorlunda sätt att beräkna OEE.
∑

∑

∑

∑

∑

∑

Vidare i rapporten kommer Volvo Powertrains sätt att beräkna OEE att användas (Volvo
Powertrain, 2009).
2.9.4

MTBF, MTTR.

Inom TPM används också andra nyckeltal. Mean Time Between Failures (MTBF) och Mean
Time To Repair (MTTR) används för att beskriva A-förlusterna som beror på fel i utrustningen.
MTBF är ett mått på hur ofta ett fel uppstår och MTTR är ett mått på hur lång tid det tar att
avhjälpa felet (Hagberg & Henriksson, 2010).
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2.9.5

Uppföljning av förlustorsaker

Arbetet inom TPM siktar på att reducera alla förluster med målet att ta bort dem helt och hållet. Det är svårt att göra alla förbättringar på en gång och därför måste företagen prioritera
vilka förluster de i första hand ska inrikta sig på att minska. Alla förlustorsaker kan naturligtvis
följas upp var och en för sig för att ge ett bättre fokus på prioriterade problem (Hagberg &
Henriksson, 2010) (Groover, 2008).
För att kunna följa upp och prioritera bland enskilda förlustorsaker ställs de oftast i relation till
planerad produktionstid och redovisas som en procentsiffra av planerad produktionstid
(Bicheno, Hioweg, Anhede, & Hillberg, 2011).
2.9.6

Validering av simuleringsmodell

Validering av simuleringsmodeller kan göras med hjälp av att kontrollera olika utdata och beteende från modellen med verkliga system utfall (Law, 2007). I denna rapport har OEEberäkningar gjorts för maskinerna i simuleringsmodellerna. OEE-värden från simuleringsmodellen har sedan jämförts med OEE-värden för maskinerna i verkligheten genom Duga. Fördelen med att validera modellen mot OEE-värden är att det går att se att rätt ”sorts” förluster
finns med i simuleringsmodellen och de är i rätt proportion till varandra. Validering av simuleringsmodellerna har också gjorts genom att jämföra takt/timma med Duga.
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3

Analys på cellnivå

I detta kapitel beskrivs cellen under portalroboten OP55 samt hur produktionsövervakningssystemet Duga är uppbyggt och hur det kan användas. Vidare behandlas hur simuleringsmodellen över produktionscellen är uppbyggd och resultaten från experimenten med simuleringsmodellen som visar maskinernas väntan på laddningsutrustningen presenteras och analyseras.

3.1 Beskrivning av cellen
Cellen under portalrobot OP55 är uppbyggd av fyra maskiner, en buffert samt en kontrollstation, se figur 7. Portalroboten har två stycken gripdon. Maskinerna är placerade i serie vilket
innebär att portalroboten först måste plocka upp ett cylinderhuvud från inplats eller buffert
med ett av gripdonen och gå till nästa maskin. Vid maskinen plockas det färdigbearbetade
cylinderhuvudet upp från maskinen med det andra gripdonet och maskinen laddas med det
tidigare upplockade cylinderhuvudet. Sekvensen körs sedan om för nästa maskin i ordningen.
Portalernas arbetsområde är förskjutna i sidled i förhållande till varandra. Detta skapar möjlighet till en buffert på både inplatsen med tre platser och på utplatsen med sex platser. Det
skapar också möjlighet för anslutande portalrobotar att lämna/hämta i inplats respektive utplats utan att påverka OP55.

Figur 7 Layout och sekvensvisning under OP55

3.1.1

Logik för portalen i cellen

Portalens arbetslogik är i grova drag uppdelad i fyra sekvenser. Under normal drift då alla maskiner är i drift arbetar portalen i sekvens 1, se figur 7. Om maskinen efter buffert 5, OP100,
inte är i drift eller om utplatsen är full arbetar portalen i sekvens 2 tills buffert 5 är full. Om
någon av maskinerna innan buffert 5 inte är i drift eller om inplatsen är tom arbetar portalen i
sekvens 3 tills buffert 5 är tom. En sista sekvens, sekvens 4, körs då portalen flyttar ett färdigkontrollerat cylinderhuvud från kontrollstationen till utplatsen.

Michael Bremert & Stefan Persson

Sidan 20

3.1.2

Maskinpark samt beskrivning

Maskinerna i cellen utför olika typer av skärandebearbetning enligt tabell 7. OP80 är den maskin som startat sekvens 1 och sekvens 2 genom att skicka en försignal till portalroboten. OP80
skickar en försignal då bearbetningen i maskinen nått en viss punkt.
Tabell 7 Maskinpark

Maskintyp
Inplats

Bearbetnings
operationer

Kommentarer

-

Buffert 3 platser

OP70

Multipelborrmaskin

Fräsning borrning
gängning

OP80

Fleroperationsmaskin

Brotschning borrning
gängning

OP90

Fleroperationsmaskin

Borrning gängning

Buffert 5
OP100

Multipelborrmaskin

Skickar försignal till portalen

5 platser. Används endast i
sekvens 2 eller sekvens 3

Borrning brotschning

Kontroll
station

Möjlighet att kontrollera att bearbetningar inom cellen
har blivit rätt.

Används var för kontroll var
10 cylinderhuvud samt efter
vissa verktygsbyten.

Utplats

-

Buffert 6 platser

3.1.3

Verktygsbyte

Maskinernas verktyg slits, och byts därför med fastlagda intervaller, se bilaga 1. Maskinerna
räknar antalet producerade cylinderhuvuden och larmar via Duga operatören per telefon när
det är dags för verktygsbyte, s.k. ”planerat verktygsbyte”. Operatören kan också passa på att
byta verktyg som närmar sig sin bytesfrekvens vid stillestånd av andra orsaker. Efter varje verktygsbyte ska operatören kontrollera den del av cylinderhuvudet som verktyget bearbetar, s.k.
”kontrollmätning”. Detta görs inte alltid utan operatören har en frihet att efter eget förnuft
låta bli att kontrollera eller vänta med kontrollen tills det är dags för tiondebitskontroll. Efter
kontroll kan operatören behöva justera verktyget eller CNC programmet i maskinen, s.k. ”justering av verktyg”. Från gång till annan händer det också att ett verktyg går sönder, s.k. ”oplanerat verktygsbyte”.
3.1.4

Kontroll var tionde bit

Efter varje tionde cylinderhuvud från OP100 transporteras med automatik cylinderhuvudet till
kontrollstationen av portalroboten. Operatören måste kontrollmäta cylinderhuvudet enligt
givna instruktioner. Om kontrollstationen är upptagen stannar cellen och väntar på operatör.
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3.2 Duga
Duga är ett produktionsövervakningssystem i realtid och ett kraftfullt uppföljningsverktyg för
produktionen inom Volvo koncernen. Duga är framtaget genom ett samarbete mellan Volvo IT
och Volvo Powertrain i Skövde. Arbetet startades 1998 och idag är systemet infört globalt inom
Volvo koncernen (Volvo Powertrain, 2009).
3.2.1

Realtidsövervakning av produktionen med Duga

Duga övervakar anslutna produktionsområden genom att kommunicera med de olika maskinernas PLC styrning. I figur 8 visas en ögonblicksbild av grovdel 2 och vilken status de ingående
maskinerna och portalrobotarna har. Maskinernas status representeras av olika färger, t.ex.
grönt för ”producerar” och rött för ”utrustningsfel”.

Figur 8 Grovdel 2 i Duga

Duga sänder en signal via telefon till operatören då någon maskinstatus har ändrat sig från
”producerar” till någon annan status. Meddelandet innehåller vad som är fel och på vilken
maskin.
För att få en bättre möjligheter till uppföljning av olika felorsaker rapporterar maskinen, då det
är möjligt, automatiskt till Duga om orsaken till felet. När detta inte varit möjligt att programmera maskinens PLC till att automatiskt uppdatera Duga finns det möjligheter att låta operatörerna lägga till en definierad felkod. Det finns i systemet möjligheter att göra det obligatoriskt
med felkodning genom att maskinen inte går att starta om förrän en kod har matats in. Detta
används på Volvo Powertrain i Skövde. Tiderna mellan skifte i status för olika maskiner loggas i
en databas.
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3.2.2

Uppföljningar i Duga

Tiderna från databasen kan användas för uppföljning av hur produktionslinjen eller enstaka
maskiner har fungerat under en tidsperiod definierad av användaren. Det finns olika typer av
uppföljning i Duga:


Rapporter. Det enklaste sättet att kontrollera enstaka maskiner är att använda de fördefinierade
rapportmallarna
som
finns,
se
exempel
i

figur 9 och figur 10.

Figur 9 Översikt OEE-beräkning OP70 Grovdel 2
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Figur 10 Uppdelning av A-förluster i OP70



Analyser. Genom att välja ”analys” fås en mera detaljerad bild av felorsaker, cykeltider
samt MTBF och MTTR för en produktionslinje eller enskild maskin under en valfri tidsperiod, se exempel i figur 11. Värden som används för att skapa analyserna kan exporteras till Excel för vidare bearbetning.

Figur 11 Analys av felorsaker under A-förluster.



Händelselogg. Genom händelseloggen kan alla oformaterade värden från databasen
för en maskin tas fram, se figur 12. På grund av den stora mängden data kan endast en
veckas värden tas fram åt gången. Värdena från händelseloggen exporteras till Excel
för vidare analys och filtrering efter egna önskemål.
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Figur 12 Händelselogg

3.2.3

Produktionsplanering i Duga

För att kunna göra beräkningar av planeringsförluster och bestämma ”planerad produktionstid” se avsnitt 2.9.2, kopplas skiftplaneringen till Duga. Figur 13 visar ett utdrag ur produktionsplaneringen för grovdel 2 med inplanerade stopp. Planeringen visar även produktionsmålet för varje skift.

Figur 13 Produktionsplanering i Duga

3.3 Definition av tider och förlustorsaker
För att kunna bygga en simuleringsmodell på cellnivå behövde olika tider och förlustorsaker för
maskinerna definieras. Då det rådde oklarheter över hur tider och förlustorsaker definierats i
Duga togs en egen definition fram. Detta arbete gjordes i samarbete med Volvo Powertrain.
Väntan på portal definierades som den tid som portalen kan påverka i cellen. Tiden i simuleringsmodellen räknas som den planerade produktionstiden på Volvo Powertrain, se avsnitt
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2.9.1 och därför behöver simuleringsmodellen inte ta hänsyn till t.ex. planering av skift eller
förebyggande underhåll. Definitionen av tid och förlustorsaker visas i figur 14.
Väntan på portal

Cykeltid

Förlustorsaker

Bearbetningstid i maskinen

Tid för ladda/lossa i maskinen

Väntan för portal (åktid)

Väntan för att inplatsen är tom

OEE
Väntan för att bufferten är full

Väntan för att en annnan maskin i
flödet under portal inte är klar

Väntan för maskinen innan i flödet
under portalen inte är klar

Väntan för fel på portal

Väntan för verktygsrelaterade
stillestånd i annan maskin

P-förluster
Väntan för fel på annan maskin

Verktygsrelaterade stillestånd

Fel på maskinen

Bearbetningstid i maskinen

Tid för ladda/lossa i maskinen

A-förluster

Cykeltid
Tid

Figur 14 Definition av tid och förlustorsaker

3.3.1

Cykeltid

Cykeltiden är den tid som maskinen utför arbete på ett cylinderhuvud, bearbetningstid, plus
den tid som portalen laddar och lossar den aktuella maskinen. Detta är Volvo Powertrains definition av cykeltid och används i beräkningarna av OEE.
3.3.2

A-förluster

Till A-förlusterna räknas den tid som maskinen inte är i drift på grund av fel i maskinen eller
verktygsrelaterat stillestånd. Till verktygsrelaterade stillestånd räknas de händelser som beskrivs i avsnitt 3.1.3.
3.3.3

P-förluster

P-förlusterna består av maskinernas väntan på att få börja bearbeta av olika orsaker. Väntan
enligt definition i figur 14 är den tid från att den aktuella maskinen är färdig med bearbetning
tills det att portalen står ovanför maskinen och ska påbörja lossning av maskinen. P-förlusterna
är uppdelad i olika väntetider.







Väntan för fel på annan maskin. När någon maskin inom cellen har ett fel hindras
portalroboten från att fortsätta sekvensen, se avsnitt 3.1.1. Denna väntan kan komma
på två olika sätt. Antingen om portalroboten står rakt ovanför en maskin med ett fel.
Eller om portalroboten slutfört en sekvens och någon av maskinerna innan bufferten
har ett fel. Då hindras portalroboten ifrån att starta sekvens 1 och sekvens 2.
Väntan för verktygsrelaterade stillestånd i annan maskin. Fungerar som på liknadesätt som väntan för fel på annan maskin men istället för verktygsrelaterade stillestånd.
Väntan för fel på portalrobot. Maskinens väntan på grund av att portalroboten inte är
i drift.
Väntan på maskinen innan i flödet inte är klar. Maskinens väntan då maskinen innan
den aktuella maskinen inte är färdig med sin bearbetning.
Väntan på annan maskin i flödet inte är klar. Maskinens väntan på en att en annan
maskin än den som befinner sig framför i flödet är färdig med sin bearbetning.
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Väntan då bufferten är full. Maskinens väntan då bufferten är full och portalroboten
är hindrad ifrån att köra sekvens 1 eller sekvens 2.
Väntan inplats tom. Maskinens väntan då inplatsen är tom och portalroboten slutfört
tidigare sekvens. Väntan på inplats tom i simuleringsmodellen styrs av den fördelning
som genererats av OP60, se avsnitt 3.5.4.
Väntan på portal. Det bestämdes att definitionen av maskinens ”väntan på portal” ska
relatera till de tider som är påverkbara på portalen. Maskinens ”väntan på portal” innehåller resterande tid som en maskin väntar som inte beskrivits ovan plus den tid det
tar för att ladda och lossa maskinen, se figur 14.
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3.4 Simuleringsmodellen
Simuleringsmodellen är byggd i Plant Simulation®. Det är en programvara ifrån Siemens Product Lifecycle Management Software II för händelsestyrd simulering. Programmet kommer
med ett bibliotek med flera olika objekt som t.ex. maskiner, transportsystem, analysverktyg
men också objekt som kan modifieras. Genom att kombinera dessa objekt kan komplexa produktionssystem byggas. Objekten kan med olika parametrar anpassas för att efterlikna det
verkliga systemet.
Simuleringsmodellen är byggd för att efterlikna layouten på Volvo Powertrain. En transportbana används för att symbolisera portalens arbetsområde. Transportbanan går mellan ”INPUT”
och ”OUTPUT” som är cellens ändstationer. Varje maskin, buffert och ändstation har en egen
sensor på transportbanan som visar portalen vart de är placerade. Mellan ändstationerna är
maskinera fördelade enligt den ordning som beskrivs i avsnitt 3.1.2. Figur 15 visar huvudfönstret för simuleringsmodellen.

Figur 15 Layout Plant Simulation

För att skapa ett verklighetstroget flöde i simuleringsmodellen har ett antal funktioner programmerats. Några av dessa är globala och är placerade i huvudfönstret. Andra finns i objekten
som använts i modellen. Fördelen med att använda funktioner i objekten är att dessa kan ärvas
ut ifrån ett objekt som finns i bibloteket. Genom att använda sig av olika objekt i biblioteket
underlättar det när en förändring görs i funktionen.
Variabler fungerar på samma sätt, där några är globala och finns i huvudfönstret samt några
som finns i objekten. Även tabeller används i modellen för att hantera data som behövs för att
modellen ska fungera.
3.4.1


Globala funktioner
Init. Funktionen körs vid initiering av modellen. Grunddata som t.ex. MTTR, slumptalsfrön samt tillgänglighet överförs från en tabell till varje maskin. En portalrobot skapas
också samt ett cylinderhuvud per maskin. Funktionen nollställer även globala variabler
och tabeller som beräknar resultat efter varje körning. Tabellerna visar resultat ifrån
föregående körning och rensas för att inte störa data ifrån den aktuella körningen av
modellen.
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Drive_controll. Funktionen hanterar portalens förflyttning samt vilken sekvens som
ska utföras. När en sekvens utförs använder funktionen den globala variabeln
”sequence” för att kunna kontrollera vart i sekvensen den befinner sig. När portalen
kommer fram till den maskin där den ska utföra ett arbete kallar den på en lokal funktion ”gantry” som finns i respektive maskin. På detta sätt har koden i funktionen kunnat
minimeras. Tabell 8 visar villkoren för de olika sekvenserna.

Tabell 8 Villkor för sekvenser

Villkor

Mål för portalen

Värde på ”sequence”

Sekvens
1

-OP 080 försignal
-Inplats ej tom
-Inget fel eller verktygsbyte på maskin
innan buffert

Inplats

1

Sekvens
2

-Samma villkor som för sekvens 1
-Fel eller verktygsbyte på maskin efter
buffert

Inplats

1

Sekvens
3

-Försignal OP 100
-Fel eller verktygsbyte på maskin innan buffert
-Buffert ej tom

Buffert1

5

Sekvens
4

-Cylinderhuvud i kontrollstation färdigt kontrollerat

Kontrollstation

7



3.4.2

Endsim. Funktionen utförs vid slutet av varje körning av simuleringsmodellen. Utdata
beräknas och skrivs i en tabell ”data_out”. Funktionen används också för OEE beräkningar.
Lokala funktioner

Följande funktioner används som lokala funktioner i objekten som använts i simuleringsmodellen.






Waiting_time. För att dela upp maskinens väntetid enligt definitionen i avsnitt 3.3.3
körs en funktion för att kontrollera varför maskinen väntar och hur länge den gör det.
När en ny händelse inträffar i cellen och maskinen fortfarande väntar upprepas funktionen för att på nytt räkna tiden som den väntar.
Presignal. Funktioner styr den försignal som skickas ifrån maskinen innan den är färdig
med sin bearbetning. Genom att spara tiden för när bearbetningen påbörjas och lägga
på den tid som går innan försignalen, skapas en händelse som aktiverar en försignal.
Processing_time. När ett nytt cylinderhuvud förflyttats till den aktuella maskinen körs
funktionen som bestämmer hur lång bearbetningstiden är för cylinderhuvudet.
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3.5 Indata i modellen
Data som använts för att driva simuleringsmodellen har hämtats från Duga. Nedan redovisas
värdena samt vilka förenklingar som gjorts.
3.5.1

Bearbetningstid och tid för ladda och lossa

Maskinernas bearbetningstider och tid för ladda och lossa har tagits fram ur händelseloggar i
Duga för de olika maskinerna i cellen. Bearbetningstiderna i Duga innehåller uteliggare som
måste filtreras bort innan utvärdering kan ske. De avvikande värdena har diskuterats med
Volvo IT och beror på att signalutbytet mellan maskinen och Duga ibland inte fungerar. Bearbetningstider och tider för ladda och lossa finns presenterade i histogram, se figur 16.

Figur 16 Bearbetningstid och tid för ladda och lossa OP70

Som framgår av figur 16 varierar inte bearbetningstiderna eller tiden för ladda och lossa maskinen mer än någon sekund varför dessa tider kommer att betraktas som konstanta i simuleringsmodellen. Tiderna för att portalroboten ska hämta och lämna cylinderhuvuden vid ändstationerna och i buffert 5 har klockats manuellt. Alla tider återfinns i tabell 9.
Tabell 9 Data från Duga

[s]

[s]

Tillgänglighet för
utrustningsfel
[%]

OP70

XXX

XXX

XXX %

XXX

OP80

X XX

XXX

XXX %

XXX

OP90

XXX

XXX

XXX %

XXX

OP100

XXX

XXX

XXX %

XXX

OP55

XXX

XXX

XXX %

XXX

Buffert

XXX

XXX

XXX %

XXX

Ändstationer

XXX

XXX

XXX %

XXX

Maskin

Bearbetningstid Ladda/lossa
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3.5.2

Felhantering

Plant Simulation har en inbyggd funktion för att hantera utrustningsfel, se figur 17. Maskinernas och portalrobotens tillgänglighet med avseende på utrustningsfel och MTTR har hämtats
genom analyser från Duga. Dessa värden finns i tabell 9.

Figur 17 Felhantering i maskin

3.5.3

Verktygsrelaterade stillestånd

Maskinerna i cellen har många verktyg med olika långa intervall då dessa ska bytas, se bilaga 1.
Enligt avsnitt 3.1.3 är logiken kring verktygsrelaterade stillestånd ibland upp till hur operatören
bedömer situationen. För att underlätta programmeringen har följande förenklingar gjorts:
Under en vecka har tiderna för och antalet av ”planerade verktygsbyten”, ”oplanerade verktygsbyten”,” kontrollmätning” och ”justering av verktyg” filtrerats fram ur händelseloggen för
varje maskin i Duga.
Tiderna för längden på de olika händelserna har getts en teoretisk fördelning med medelvärde
och standardavvikelse, se tabell 10.
Intervallet mellan verktygsrelaterade stillestånd är beräknat som antalet tillverkade cylinderhuvuden delat med antalet inträffade verktygsrelaterade stillestånd, se tabell 10. I samråd
med operatörer bedömdes max och mingränser för verktygsrelaterade stopp.
Att sortera fram de verktygsrelaterade stoppen enligt ovan är ett tidskrävande manuellt arbete.
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Tabell 10 Verktygsrelaterat stillestånd

Maskin

Antal
händelser

Antal
tillverkade cylinder
huvuden

Frekvens

Fördelning

Medel
värde
[s]

Standard
avvikelse
[s]

Bedömt
min
värde
[s]

Bedömt
max
värde
[s]

OP70

XXX

XXX

XXX

Log
normal

XXX

XXX

XXX

XXX

OP80

XXX

XXX

XXX

Log
normal

XXX

XXX

XXX

XXX

OP90

XXX

XXX

XXX

Log
normal

XXX

XXX

XXX

XXX

OP100

XXX

XXX

XXX

Log
normal

XXX

XXX

XXX

XXX

Den teoretiska fördelningen för längden på de verktygsrelaterade stoppen har tagits fram med
hjälp av programvaran Minitab 16. Resultatet visas för OP70 i figur 18.
OP70 Verktygsrelaretat stillestånd

OP70 Verktygsrelaterat stillestånd
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Figur 18 Teoretisk fördelning och P-P plot OP70

Den teoretiska fördelningen och dess parametrar används i Plant Simulation som en typ av
”set-up” som inträffar med jämna intervall, se figur 19.

Figur 19 OP70 Verktygsrelaterade stopp
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3.5.4

Flödet in till cellen genom OP60

För att logiken i cellen ska fungera som den gör i verkligheten och att ”väntan” ska definieras
på rätt sätt måste flödet in i cellen göras så likt som möjligt. Flödet av cylinderhuvuden in i
cellen styrs till viss del av OP60 som är maskinen innan cellen. OP60 är en special-maskin för
kanonborrning med två stycken fixturer för bearbetning. OP60 laddas och lossas av en ”egen”
portalrobot. I figur 20 visas hur förskjuten fördelningen kan bli om OP60 varit inaktiv och startas upp med två färdiga cylinderhuvuden i fixturerna.

Fixtur 1
0s

Laddar och lossar fixturen

400

Fixtur 2

Bearbetar
480

Tid
Figur 20 Förskjutning av cykeltid i OP60

För att simulera flödet från OP60 har värden hämtas från händelseloggen i Duga. Värdena har
filtrerats för uteliggare som är mindre än tiden för ladda och lossa maskinen. Ett histogram
över fördelningen av värdena visas i figur 21. Det går inte att hitta en teoretisk fördelning som
passar till dessa värden. Istället har en empirisk fördelning av värdena från Duga använts. Den
empiriska fördelningen bygger på ca 3000 olika värden från två olika veckor under 2012.

Figur 21 Histogram över flödet från OP60

I och med att även tider upp till 4 timmar finns med i den empiriska fördelningen speglar den
också hur flödet har bromsats upp på grund av långa stopp både innan och efter cellen. Tider
över 4 timmar har i samråd med Volvo Powertrain betraktats som engångsföreteelser och
därmed filtrerats bort.
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3.6 Validering av simuleringsmodellen för cellen
Validering av simuleringsmodellen har gjorts på två sätt, dels genom att beräkna takt/timma i
modellen och jämföra den med utfallet i Duga, och dels genom att jämföra OEE i simuleringsmodellen med OEE i Duga.
3.6.1

Validering av simuleringsmodellen genom takt/timma

Genom att jämföra takt/timma mellan simuleringsmodellen och utfallet i Duga kan validiteten
hos modellen bedömas. I tabell 11 visas en jämförelse mellan Duga och värden från två olika
experiment med simuleringsmodellen.
Simuleringsmodellen innehåller en fördelning från OP60 som ger ett inflöde av detaljer som
efterliknar verkligt flöde i simuleringsmodellen, se avsnitt 3.5.4. Maskinernas fel och verktygsbyten gör att takt/timma blir lägre än det flödet som maskinerna blir försörjda med (Hopp &
Spearman, 2008).
Vid ett av experimenten har därmed felen i simuleringsmodellen tagits bort då dessa redan
återspeglas i den fördelnings som erhållits ifrån avsnitt 3.5.4. Från tabellen går det att se att
experimentet med fel har en lägre takt och en större avvikelse ifrån det verkliga värdet. Experimentet där felen och verktygsrelaterade stillestånd tagits bort visar ett liknande värde på takt
per timma som Duga.
Tabell 11 Jämförelse av takt/timma

Takt/timma

Avvikelse i procent
mot värden från Duga.

Duga (OP70) under perioden
2012-01-01 – 2012-03-14.

29,9

-

Experiment med simuleringsmodellen.

28,3

-5,5%

Experiment med simuleringsmodellen utan fel eller
verktygsrelaterade stillestånd.

30,0

0,3%
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3.6.2

Validering av simuleringsmodellen genom OEE.

Simuleringsmodellen har programmerats att räkna tiden för de förlustorsakerna som definieras i avsnitt 3.3. Tiderna har använts till att beräkna OEE för varje maskin i simuleringsmodellen. Genom att jämföra OEE från simuleringsmodellen med OEE från Duga under en längre period kan det bedömas om modellen är valid.
Värdena från simuleringsmodellen respektive Duga visas i figur 22 och figur 23.

Figur 22 OEE enligt simuleringsmodellen

Figur 23 OEE enligt Duga, framtagna ur DUGA under perioden 2012-01-01 - 2012-02-29.

OEE, P-förluster och A-förluster stämmer överens mellan modellen och beräkningarna från
Duga. En noggrannare jämförelse mellan differensen mellan värden från Duga och värden från
simuleringsmodellen visas i tabell 12.
Tabell 12 Differensen mellan Duga och simuleringsmodellen

Kategori
OEE

OP70
-1,1%

OP80
-2,5%

OP90
-1,1%

OP100
-0,3%

A-förluster

0,7%

0,3%

-0,5%

-0,4%

P-Förluster

0,5%

2,2%

1,7%

0,6%

Simuleringsmodellen över cellen kan anses vara valid och ger en rättvis bild över cellen då
både takt/timma och OEE stämmer med Duga.
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3.7 Resultat på cellnivå
Enligt figur 1 i kapitel 1 är ”väntan på laddningsutrustning” för maskinerna i cellen hög enligt
Duga. Den första frågan som ska besvaras i denna rapport är om detta stämmer med verkligheten. Simuleringsmodellen har programmerats att räkna väntetid enligt den definiton för
förlustorsaker som tagits fram i samarbete med Volvo Powertrain, se avsnitt 3.3. Resultatet
från simuleringsmodellen och jämförelsen med uppgifterna från Duga visas i figur 24. Som
framgår av diagrammet är väntan på portal enligt simuleringsmodellen endast hälften så stor
som de värden som finns i Duga.

Figur 24 Jämförelse mellan Duga och simuleringsmodellen

Allt tyder på att orsaken till den stora differensen mellan värdena från simuleringsmodellen
gentemot Duga beror på att olika definitioner av vad som är väntan på laddningsutrustning/portal. Detta syns tydligt om värdena i Duga för den totala väntan (P-förlusterna) jämförs
med väntan på laddningsutrustning, se figur 25. Enligt Duga är nästan all väntan (P-förlust)
definierad som väntan på laddningsutrustning.

Figur 25 Jämförelse mellan P-förluster och väntan på laddningsutrustning i Duga
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3.7.1

Uppdelning av förlustkategorier

Simuleringsmodellen har programmerats för att räkna tiden som de olika förlustorsakerna.
Detta ger en differentierad bild av maskinerna olika typer av väntan, se figur 26.

Figur 26 Uppdelning i förlustorsaker på olika maskiner

Skillnaden mellan” bearbetningstid” i figur 26 jämfört med ”OEE” i figur 22 är att OEE innehåller både bearbetningstid plus tiden för ladda och lossa, se definitionen i avsnitt 3.3.
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3.7.2

Experiment med orealistiskt snabb portalrobot

För att ytterligare belysa vilken liten inverkan laddningsutrustningen har för takt/timma i cellen
gjordes ytterligare ett experiment med simuleringsmodellen. Modellen programerades om till
att ha en orealistiskt snabb portalrobot. Hastigheten på portalroboten ökades från 1 m/s till 10
m/s och tiden för ladda och lossa i maskinerna minskades från cirka 30 sekunder till 1 sekund.
Resultatet för de olika maskinernas väntan i detta fall visas i figur 27. Som diagrammet visar är
maskinernas väntetid på portalroboten mycket mindre än i figur 26. Trots detta har
”bearbetningstiden” endast ökat någon procentenhet, detta gör i sin tur att uppmätt
takt/timma endast ökade från 28,3 cylinderhuvuden per timma till 28,9 cylinderhuvuden per
timma. Maskinernas väntan på ”inplats tom” har dock ökat markant.

Figur 27 Uppdelning av förlustorsaker för olika maskiner. Experiment med snabb portalrobot
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3.8 Slutsats på cellnivå
Av ovanstående resonemang kan slutsatsen dras att maskinernas väntan på portalroboten som
redovisas i Duga inte stämmer med verkligheten. För att förbättra takt/timma i cellen måste
istället flödet in i cellen av cylinderhuvuden öka för att väntan på ”inplats tom” ska minskas.
Anledningen till att Duga redovisar hög väntan på portal för maskinerna beror på en felaktig
definition.
För det fortsatta arbetet är det därför inte aktuellt att behandla fråga 2, att optimera
laddningsutrustning då avsnitt 3.7.2 visar att takt/timma inte ökar trots en orealistisk snabb
portalrobot. För att öka takt/timma kommer därför fråga 3 behandlas, att idientifiera
förbättringsmål i grovdel 2. Detta kommer att utföras genom att använda den generiska
simuleringsmodul som skapats och som beskrivs i bilaga 8. Kapitel 4 behandlar hur fråga 3 har
besvarats samt en analys av resultatet.
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4

Analys av produktionslinje

Detta kapitel handlar om hur grovdel 2 är uppbyggd och hur flödet i produktionslinjen fungerar. Avsnittet behandlar även hur den generiska simuleringsmodulen, se bilaga 8 använts för
att bygga en simuleringsmodell över grovdel 2. Simuleringsmodellen har skapats för att kunna
optimera produktionslinjen för att kunna uppnå uppställda produktionsmål. Vidare presenteras och analyseras resultaten från optimering av produktionslinjen.

4.1 Layout grovdel 2

←IN←

Grovdel 2 består av 18 stycken maskiner som betjänas av sju stycken portalrobotar. Mellan de
områden som de olika portalrobotarna betjänar finns in- och utbanor som fungerar som buffertar. Vid utbanorna finns det kontrollstationer för kontroll av var 10 cylinderhuvud eller efter
ett verktygsbyte i en maskin. Det finns även ett antal buffertar inom varje portalrobots arbetsområde. Maskinerna är grupperade enligt figur 28.
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Figur 28 Schematisk layout för grovdel 2
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4.1.1

OP20

OP20 är en kombinerad fräs och fleroperations maskin för den första bearbetningen av det
gjutna ämnet till ett cylinderhuvud. Maskinen bearbetar båda sidor av cylinderhuvudet och har
därför två fixturer, se figur 29. Portalroboten, OP05, tar först upp ett obearbetat cylinderhuvud
från inplatsen och går för att byta cylinderhuvud i fixtur 1. Därefter går portalroboten till mellanplatsen där cylinderhuvudet som bearbetats i fixtur 1 ställs ned. Portalroboten vänder 180
grader och greppar cylinderhuvudet igen för att byta cylinderhuvud i fixtur 2. När cylinderhuvudet bearbetats i fixtur 2 ställs det på utplatsen. På detta sätt kan bearbetning pågå i både
fixtur 1 och fixtur 2 samtidigt.
OP05

Cylinderhuvud

OP05

Cylinderhuvud

Cylinderhuvud

Fixtur 1

Fixtur 2

OP20

Utplats OP20

Inplats OP20

Mellan plats

Figur 29 OP20

4.1.2

OP60

OP60 utför borrning av bränslekanalerna längs med cylinderhuvudet. OP60 har två fixturer och
betjänas av en portalrobot med ett gripdon, se figur 30. Portalroboten lossar först ett färdigbearbetat cylinderhuvud och placerar det på utplatsen innan ett nytt cylinderhuvud hämtas på
inplatsen och placeras i fixturen, se figur 30. Portalroboten betjänar bara OP60 och ingår i
OP60 i Duga.
Sekvens 1

Utplats OP60

Cylinderhuvud

Fixtur 2

Cylinderhuvud

Fixtur 1

Inplats OP60

Sekvens 2

OP60
Sekvens 4

Sekvens 3

Figur 30 OP60
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4.1.3

Övriga maskiner

Mellan OP20 och OP 30 sker en identitetsmärkning av varje cylinderhuvud. En unik beteckning
graveras in i varje cylinderhuvud för att få möjlighet till exakt spårbarhet. Märkningsmaskinen
matas av en rullbana mellan utplats OP20 och inplats OP30, se figur 28. Maskinen för identitetsmärkning är inte kopplad till Duga.
I slutet av produktionslinjen finns OP200 som består av en robotcell för gradning av cylinderhuvuden innan de flyttas över till nästa produktionslinje, findelen. OP200 är inte kopplad till
Duga.
De övriga maskinerna i produktionslinjen är ”vanliga” fleroperations eller multipelborrmaskiner med en fixtur och som därför bara kan utföra bearbetning på ett cylinderhuvud åt gången,
se bilaga 2.

4.2 Simuleringsmodellen
Modellen är uppbyggd för att efterlikna layouten på Volvo Powertrain. Figur 31 visar huvudfönstret i Plant Simulation. Varje objekt visas som en fördefinierad symbol med pilar mellan
som visar flödet i modellen. Ledtid, takt/timma samt PIA visas direkt i huvudfönstret. Huvudfönstret innehåller även en global funktion för initiering samt en som körs vid slutet av en simulering.
Modellen är uppbyggd från den plats där det i dagsläget förs in nya cylinderhuvuden i produktionslinjen. Ingen fördelning har använts och det har hela tiden funnits oändligt obearbetade
cylinderhuvuden att tillgå.
Vid slutet av produktionslinjen har en förenkling gjorts. I dagsläget påverkas grovdel 2 av nästa
del av produktionen, findel. Vid ett stop där påverkas hur buffertar i slutet av grovdel 2 utnyttjas. Modellen har ingen begränsning av utplatsen, och detta bör därför tas i beaktande när
resultatet av optimeringen analyseras.

Figur 31 Layout grovdel 2
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Portalerna i huvudfönstret kan öppnas för att visa layouten under respektive portal. Figur 32
visar portal OP105 med maskiner samt buffertar som betjänas av den. Portalens fönster innehåller lokala funktioner som körs vid initiering samt slutet av simulering. Respektive portal
använder sig av egna funktioner för att hantera vilket mål den aktuella portalroboten ska åka
till. Därmed är respektive portalrobot oberoende av andra portalrobotar då den aktuella
portalroboten har material att hämta.

Figur 32 Layout G2 OP 105

4.2.1

Funktioner vid initiering och slut av simuleringsmodellen

Simuleringsmodellen är uppbyggd med några funktioner som programmerats utanför den generisa modulen, se bilaga 8. En global initieringsfunktion används i huvudfönstret för att hantera inläsning av parametrar till maskinerna samt buffertar i modellen. Funktionen använder
sig av tabellen ”data” där sökvägar skapats av den generiska modulen. Parametrar som valts
att kunna anpassas är följande:



Felhantering. MTTR, tillgänglighet samt slumptalsfrö
Buffert. Kapacitet på buffert och transportbanor samt hastighet på transportbanor.

För alla portaler finns även en lokal initieringsfunktion som följer med den generiska modulen,
där en portalrobot skapas samt tilldelas grundkonfigurationer. Portalroboten startas med att
förflytta sig till inplatsen för respektive portalområde, där den väntar på att den första sekvensen ska startas.
En global funktion ”endsim” har programmerats för att vid slutet av varje körning av modellen
beräkna den utdata som valts. Funktionen uppdaterar variablerna för ledtid, takt/timma, PIA
som visas i huvudfönstret samt startar funktionen som beräknar OEE.
4.2.2

OP20 och OP60

Simuleringsmodellen över grovdel 2 har två maskiner som på grund av sina egenskaper inte
kunnat skapas med den generiska modulen. Båda maskinerna arbetar med dubbla fixturer,
detta diskuteras i avsnitt 4.1.1 samt 4.1.2. Skillnaden mellan maskinerna är hur portalroboten
för respektive maskin hanteras.
OP20 är inte i Duga ihopkopplad med sin portalrobot. Båda har egna värden för tillgänglighet
samt MTTR, vilket medför att båda har varit tvungna att vara med i modellen för att generera
korrekt utdata. Portalen är uppbyggd med den generiska modulen och maskinen med en
special maskin i Plant Simulation som kan hantera dubbla arbetsstycken.
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OP60 är däremot ihopkopplad med sin portalrobot och dessa delar tillgänglighet samt MTTR.
En förenkling har därför gjorts och endast en special maskin, som kan hantera dubbla arbetsstycken har modulerats.

4.3 Optimering
Då modellen ska användas för optimering har optimeringsparametrarna anpassats för att optimeringsklienten enkelt ska kunna ändra dessa. Följande parametrar har använts i optimeringen.




Bearbetningstid
Buffertnivåer
Tillgänglighetsökning

För bearbetningstid samt buffertnivåer har optimeringsklienten skrivit direkt i respektive maskin/buffert. Nivåer för värden på dessa parametrar finns i Fel! Hittar inte referenskälla.
Tillgänglighetsökningen har ett eget fönster, ”OPT” som ligger i huvudfönstret. Varje maskin
har där tilldelats en egen variabel som anger tillgänglighetsökningen i procentenheter. Vid
initiering av modellen körs en funktion som hämtar originalvärdet på tillgängligheten, lägger
på ökningen för att sedan skriva in det nya värdet i tabellen ”data”. Initieringen av modellen
fortsätter sedan och den nya tillgängligheten tilldelas respektive maskin.
Figur 33 visar optimeringsklienten med indata som angetts för optimeringen.

Figur 33 Optimeringsklient
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4.4 Indata till simuleringsmodellen
Målet för simulering av hela produktionslinjen är annorlunda mot målet med simuleringen av
en enstaka produktionscell, se kapiltel 1. Därför har data för tillgänglighet och MTTR från produktionslinjen samlats in från Duga på ett annat sätt än som beskrivs i avsnitt 3.5.
4.4.1

Tillgänglighet

För att erhålla rätt tillgänglighet för maskinerna och portalrobotarna produktionslinjen har en
omdefiniering av hur Duga redovisar de olika enheternas förlust tider gjorts enligt tabell 13.
Definitionen har tagit fram i samarbete med Volvo Powertrain och Volvo IT.

A

Utrustningsfel åtgärdat
av operatör

A

A

p

A

Utrusningsfel åtgärdat av
underhåll

A

A

P

A

Omställning

A

1)

P

Väntan laddutrustning

P

A

Planerat verktygsbyte

A

1)

P

Väntan inplats tom

P

P

A

Oplanerat verktygsbyte

A

1)

P

Väntan utplats full

P

P

Justering av verktyg/program

A

1)

P

Väntan kontrollmätning
(auto)

P

P

A

Varmkörning mindre FU

A

A

P

Väntan brist på material

P

P

A

Uppstartsförluster

A

A

P

Väntan media brist

P

P

P

Väntan på arbete i annan maskin

A

3)

P

Väntan på tidigare utrustning ej i auto

P

P

P

Väntan på annan maskin
ej i auto

A

3)

P

Väntan på efterföljande
utrustning ej i auto

P

P

P

Väntan kontrollmätning

A

2)

P

Väntan subflöde

P

P

P

Väntan på möte

A

3)

P

Cykeltidsförluster

5)

5)

P

Väntan på rast

A

3)

P

Odefinierade tillstånd

6)

6)

P

Väntan på skiftbyte

A

3)

Q

Omkörning

7)

7)

P

Väntan på ej uppmärksammat fel

A

3)

Q

7)

7)
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2)

A

3)

A

3)

A

3)

A

3)

A

Väntan underhåll

Definierad förlust
portalrobot

Benämning i Duga

Definierad förlust
maskin

Typ av förlust
enligt Duga

Definierad förlust
portalrobot

Benämning i Duga

Definierad förlust
maskin

Typ av förlust
enligt Duga

Tabell 13 Definition av förluster i produktionslinjen

Väntan operatör

Justering

3)

A

3)

A

4)

P

A
A

3)

3)

4)
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Förkaringar till tabell 13:

Väntan på operatör Väntan på undehåll

Utrustningsfel
åtgärdat av
underhåll

Felet avhjälpt av
underhåll

Underhåll på plats

Operatör på plats
tillkallar underhåll

Ett fel inträffar

1) Portalrobotarna har ingen omställning eller verktygsbyte. Tid som av operatören loggats av misstag som omställning eller verktygsbyte har tagits bort.
2) ”Väntan på kontrollmätning av detalj” är en förlust som uppkommer efter ett verktygsbyte och inträffar bara på maskiner.
3) All väntan som orsakats av operatör eller underhåll har sitt ursprung i att maskinen eller portalroboten fått ett fel eller verktygsbyte. För att bygga en simuleringsmodell
över produktionslinjen måste dessa tider räknas som en tillgänglighetsförlust i maskinerna, se figur 34.

Tid

Sammanslagen tid för fel enligt definition

Figur 34 Sammanslagning av feltider

4) ”Väntan på laddningsutrustning” innehåller också andra typer av väntan, se kapitel 3.
5) Duga räknar ”cykeltidsförluster” då en maskin inte har en cykeltid lika med den teoretiska inmatade ”ideella cykeltiden”. Förlusten kan både bli negativ och positiv. Som
diskuterats i avsnitt 3.5.1 så innehåller bearbetningstiderna i Duga stora variationer,
uteliggare, som gör att dessa förluster kan bli stora för olika maskiner. Simuleringsmodellen har konstanta bearbetningstider varför dessa förluster inte tagits med i beräkningarna av OEE i rapporten.
6) Från gång till annan tappar Duga kontakten med maskinen eller att stoppet blir odefinierat i Duga. I simuleringsmodellen har det inte varit möjligt att efterlikna detta och
därför har inte dessa tider tagits med i beräkningen av OEE.
7) Kvalitetsbrister behandlas överhuvudtaget inte i denna rapport varför dessa tider tagits bort ur beräkningen av OEE. Tiderna som tagits bort på grund av kvalitetsbrister är
små.
Genom att definiera förlustorsakerna enligt ovan har maskinernas och portalernas tillgänglighet som beror på fel i utrustningen och verktygsrelaterade fel slagits ihop till en kategori för
fel. För att generera en fördelning för maskinernas fel har Plantsimulation inbyggda funktion
för använts, se avsnitt 3.5.2. Värden för de olika maskinernas och portalrobotarnas tillgänglighet och OEE finns i bilaga 3.
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4.4.2

MTTR

MTTR för maskinerna och portalrobotarna har tagits fram med tanke på definitionen av tillgänglighet som slår ihop olika förluster. Som en bilaga till Duga finns en anpassad Excel-fil som
tagits fram av Volvo IT. Med hjälp av den kan tiden för olika fel som genererats efter varandra
utan någon annan händelse mellan slås ihop. Därigenom kan en ”samlad” MTTR beräknas som
medelvärde av dessa summor, se figur 35. MTTR för de olika maskinerna och portalrobotarna
finns i Bilaga 3.
ManKod
104
104
104
104
202
202
104
104
202
202
202
104

Opnr

LarmID

Larmtext FelID

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

4184
4184
4184 Total
4185
4185
4185
4185
4185 Total
4189
4189
4189
4189
4189
4189 Total
4192

Tidpunkt
2012-02-21
2012-02-21
2012-02-21
2012-02-21
2012-02-21
2012-02-21
2012-02-21
2012-02-21
2012-02-21
2012-02-21
2012-02-21
2012-02-21
2012-02-21
2012-02-21
2012-02-22

05:54:23
05:55:13
05:54:23
05:56:15
05:56:16
05:59:17
06:06:22
05:56:15
17:51:53
17:52:07
17:53:30
17:54:22
17:54:27
17:51:53
01:26:04

Td

Nf
50
1
51
1
1
425
1
428
14
2
52
5
2
75
2

Tid (Sum)

Td/Nf

51

Frekvens
(sek)

MTBF
(sek)

MTTR
(sek)

MTBF
(min)

MTTR
(min)

61

Sammanhängande tid med summa i sekunder
428

42510

75

27175

Olika felkoder inmatade av operatör
eller av automatiskt av maskinen

Figur 35 Excelfil för beräkning av MTTR

4.4.3

Cykeltid

Maskinernas cykeltid har delats upp i bearbetningstid och tid för ladda och lossa maskinen på
samma sätt som definierats i avsnitt 3.3.1. Bearbetningstiderna och tiden för ladda och lossa
maskinerna har tagits fram ur händelseloggar för varje maskin i Duga på samma sätt som beskrivs i avsnitt 3.5.1. Alla cykeltider har betraktats som konstanta då variationen är liten. För
OP20, märkningsstationen och OP200 har detta inte varit möjligt utan där har tider klockats för
hand, se bilaga 3.
Maskinernas inbördes avstånd har mätts upp och portalrobotarnas hastighet har klockats för
att simuleringsmodellen ska ge en realistisk åktid till portalrobotarna. Tider för portalrobotarnas hämta och lämna tider vid in- och utbanor samt buffertar har också klockats manuellt.
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4.5 Steady state analys och val av simuleringstid
Simuleringsmodellens uppvärmningsperiod och nödvändig simuleringstid har bestämts genom
Welch metod, se avsnitt 2.7.1. I figur 36 visas att uppvärmningsperioden är 1 dygn (24h). Simuleringstiden för modellen har valts till 31 dagar då utdata är stabil och därför finns det ingen
mening att ha en längre simuleringstid.

Figur 36 Steady state och simuleringstid

4.6 Replikationsanalys
Replikationsanalys av takt/timma från simuleringsmodellen har gjorts enligt avsnitt 2.7.2. Konfidensintervallet har valts till 95 % och det relativa felet till 0,1. Två olika körningar gjordes,
först med tio replikationer sedan med tre. Resultaten visas i tabell 14.
Tabell 14 Replikationsanalys

Konfidens
intervall
[β]

Antal körningar
[n0]

Medel
värde
[̅]

Standard
avvikelse
[S]

Relativt
fel
[γ]

Antal replikationer
[n]

95%

10

XXX

0,066

0,1

2,3

95%

3

XXX

0,041

0,1

1,0

Replikationsanalysen ger att det behövs minst tre replikationer för att hamna i ett 95 procentigt konfidensintervall. Antalet replikationer valdes dock till fem i alla optimeringar och experiment, se avsnitt 2.7.2.

4.7 Validering mot takt/timma och OEE
Simuleringsmodellen har validerats genom att jämföra både takt/timme och OEE mellan simuleringsmodell och värden från Duga.
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För att validera simuleringsmodellen över produktionslinjen mot värden från Duga kördes ett
experiment med fem replikeringar i vardera 31 dagar. Resultatet visas i tabell 15.
Tabell 15 Validering genom takt/timma i G2

Takt/timma

Avvikelse mot
Duga

Värde från experiment med
simuleringsmodellen

30,0

0,5%

Värde från Duga från perioden
2012-02-22 – 2012-04-12

29,9

-

Simuleringsmodellen har även validerats mot värdena för A-förluster, P-förluster och OEE som
de är definierade i avsnitt 4.4.1. De olika förlustkategorierna i simuleringsmodellen stämmer
väl överens med värdena från Duga, OP20 och OP60 ger dock avvikande resultat och detta
beror på att de är simulerade som parallellmaskiner och att tiden för ladda och lossa maskinerna inte simuleras korrekt. Resultatet visas i Fel! Hittar inte referenskälla..
Simuleringsmodellen anses valid då både OEE och takt/timma stämmer överens med Duga.

4.8 Resultat från optimering
Sammanlagt har det gjorts tre optimeringar med simuleringsmodellen över grovdel 2 med
olika parametrar för indata.
Nedan presenteras och analyseras resultaten.
4.8.1

Optimeringsparametrar

Optimeringsparametrarna för indata är framtagna av i samarbete med Volvo Powertrain. Optimeringsparametrar för indata visas i bilaga 5.





4.8.2

Bearbetningstid. Gränserna för bearbetningstid är beräknade med en procentsats på
befintlig tid anpassad efter att Volvo Powertrain vill ha en fallande cykeltid i produktionslinjen.
Tillgänglighet. Tillåten ökning i tillgänglighet sattes endast med hänsyn till att den inte
skulle överstiga 100 %.
Buffertnivå. Nivåerna för max buffertnivå är framtagna med tanke på de fysiskt ska få
plats mellan befintliga maskiner.
Optimeringsmål

Målen för optimering 1 och optimering 2 har varit att öka takt/timma i produktionslinjen samt
minska buffertnivån. I optimering 3 har ökning av takt/timma och minska buffertnivån samt att
minska ökning av tillgänglighet för maskinerna och portalrobotarna varit målet, se tabell 16.
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Tabell 16 Olika optimeringar

Parametrar

Öka
takt/tim
ma

Minska
buffertnivå

X

X

X

X

X

X

X

Optimering

Max
takt/tim
ma

1

31,3

2

32,3

X

X

3

41,1

X

X

4.8.3

Bearbetnings tid

Optimeringsmål

Buffetnivå

Tillgänglighets
ökning

X

Minska
tillgänglighets
ökning

X

Resultat och analys från optimering 1

Syftet med optimering 1 var att genom att ändra i de befintliga buffertstorlekarna kunna öka
takt/timma. Målet har varit att öka takt/timma samtidigt som buffternivåerna ska minska. I
optimering 1 har inga begränsningar använts. Som visas i tabell 16 och figur 37 når inte optimering 1 produktionsmålet 33,0 cylinderhuvuden/timma.

Figur 37 Paretofront för optimering 1

4.8.4

Resultat och analys av optimering 2

Syftet med optimering 2 var att genom att ändra buffert storlekarna och ändra i befintliga bearbetningstider att kunna öka takt/timma. Bearbetningstiderna har haft begränsningen att
summan av alla bearbetningstider ska vara konstant för varje försök. Det innebär att optimeringen kan ses som en ”omtaktning” av produktionslinjen där bearbetning flyttas från en maskin till en annan. Som visas i figur 38 och tabell 16 når inte heller optimering 2 upp till produktionsmålet för produktionslinjen.

Figur 38 Paretofront för optimering 2
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4.8.5

Resultat och analys av optimering 3

Syftet med optimering 3 var att genom att ändra buffert storlekarna och befintliga bearbetningstider och öka tillgängligheten för maskiner och portalrobotar kunna öka takt/timma. Bearbetningstiderna var även denna gång begränsade till att summan av alla tider ska vara konstant. Målet med optimering 3 var att förutom att öka takt/timma också minska både buffertnivån och tillgänglighetsökningen. Detta gör optimering 3 till en optimering med tre mål. Resultatet från optimering 3 finns i figur 39 och figur 40. Eftersom det är tre optimeringsmål visas
resultatet i två grafer och paretofronten blir heller inte så tydlig när fler än två mål används.
Detta då en paretofronten blir tredimensionen och graferna endast visar två dimensioner.
Graferna hänger därmed ihop och varje punkt representerar en lösning som återfinns i den
andra grafen. Figur 39 visar sambandet mellan takt per timma och buffertnivå, och figur 40
visar sambandet mellan takt per timma och tillgänglighetsökningen.
Takt/timma når som mest 41,1 cylinderhuvuden/timma och därför valdes optimering 3 ut för
det fortsatta arbetet med att hitta förbättringsförslag till produktionslinjen.

Figur 39 Paretofront optimering 3 Takt/timma - Buffertnivå

Figur 40 Paretofront optimering 3 Takt/timma - Tillgänglighetsökning
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4.9 Beslut om prioritering
Optimering 3 innehåller totalt 15000 olika lösningar och dessa måste naturligtvis sorteras. Vid
ett möte med Volvo Powertrain togs en prioriteringsordning fram för hur de olika lösningarna
ska sorteras. Mötet var överens om att denna prioritering borde ha gjorts tillsammans med en
kostnadsberäkning för de olika föreslagna åtgärderna. Denna rapport behandlar dock inte de
ekonomiska konsekvenserna av föreslagna åtgärder och kostnadsberäkningarna skulle tagit för
lång tid att ta fram. Istället fördes en diskussion om vilka åtgärder som skulle kunna vara realistiska. De olika lösningarna från optimering 3 har filtrerats enligt ordningen nedan:


Takt/timma. Alla lösningar som inte når upp till 33,0 cylinderhuvuden/timma togs
bort.
Tillgänglighet. Att öka maskinerna och portalrobotarnas tillgänglighet helt fritt ansågs
vara omöjligt. Därför sattes följande gränser upp, se tabell 17. Övriga maskiners tillgänglighetsökning begränsades till 0 % enheter.



Tabell 17 Gränser för tillgänglighetsökning




Operation

Nuvarande tillgänglighet
[%]

Max ökning av tillgängligheten
[%-enheter]

OP05

XXX

2

OP20

XXX

4

OP25

XXX

1

OP30

XXX

1

OP40

XXX

1

OP50

XXX

1

OP120

XXX

2

Buffertnivå. En begränsning för total buffertnivå sattes till 105 st. Begränsningen
sattes för att minska antalet ombyggnationer av befintliga buffertar.
Cykeltid för OP20. Av kvarvarande lösningar valdes den lösning som innebär minst
ändring i bearbetningstid för OP20 ut som en av lösningarna. OP20 betraktas som
flaskhals av Volvo Powertrain och många förbättringar som resulterat i sänkta bearbetningstider har redan gjorts på maskinen.
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4.10 Förslag från optimering
Prioriteringen bland lösningsförslagen gjorde att två lösningar från optimering 3 valdes ut för
vidare analys, blå lösning och gul lösning. Det har också gjorts en vidare analys av en kombination av de båda lösningarna från optimering 3 kallad grön lösning. Den gröna lösningen har
samma parametrar som den blå förutom att buffert 12 har minskats från 40 platser till 3 platser enligt lösning gul, se tabell 18.
För att vidare analysera de olika lösningsförslagen användes de aktuella parametrarna, se bilaga 7, för att köra experiment med simuleringsmodellen för produktionslinjen. Som jämförelse kördes samma experiment med befintliga parametrar från hur produktionslinjen ser ut
idag. En grafisk presentation av de olika lösningsförslagen finns i Bilaga 6.
Tabell 18 Lösningsförslag från optimering 3
Befintlig

Blå lösning

Gul lösning

Grön lösning

Takt/timma

29,9

33,2

32,9

33,2

Ledtid

158

151

149

149

PIA

25

27

26

26

Cykeltid OP20

277

271

267

271

Buffert 12

48

40

3

3

Total buffert

93

85

74

74

4.11 Jämförelse mellan lösningsförslag
De framtagna lösningarna, blå, gul och grön, ger alla tillräckligt hög takt/timma, en ökning med
10 % mot befintlig produktionstakt. Ledtiderna för de olika förslagen varierar mindre än en
genomsnittlig cykeltid för maskinerna och är inte avgörande för vilket förslag som ska väljas.
PIA ökar något mot befintliga värden men kostnaden för några få cylinderhuvuden kan inte
vara avgörande för vilket förslag som ska användas. Noterbart är att de tre lösningarna alla vill
ha större buffertar i början och mindre i slutet av produktionslinjen jämfört med nuläget. Detta
går att se i tabellen i bilaga 7 där parametrar för samtliga lösningar presenteras.
Cykeltiden för OP20 är redan i det befintliga systemet redan pressad. Enligt Volvo Powertrain
kan det dock finnas möjlighet att trimma cykeltiden för OP20 till XXX sekunder. Omtakning av
OP20 är inte möjlig enligt Volvo Powertrain eftersom alla efterföljande operationer är beroende av det bearbetningar som utförs i OP20.
Kvar återstår att välja mellan blå och grön lösning. Blå lösning har något högre PIA och total
buffertnivå men det är endast den befintliga buffert 12 som skiljer de olika förslagen åt. Omplatsen inte behövs för annan tillverkning kan buffert 12 vara kvar och då blir blå lösning den
som kommer att rekommenderas.
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5

Diskussion

I detta kapitel kommer använda metoder att granskas och förslag till vidare forskning diskuteras.

5.1 Bedömning av metod för att besvara fråga 1.
För att svara på frågan om maskinernas väntan på portalrobot är så stor i verkligheten som
den presenteras i Duga behövs egentligen ingen simuleringsmodell. Genom att studera kvantiteterna av olika typer av väntan enligt Duga går det snabbt att se maskinernas väntan på andra
maskiner är låg eller inte finns alls, se figur 41. Detta kan inte stämma då Duga också redovisar
de olika maskinernas tillgänglighet med värden som varierar från 94 -99 %.
Med simuleringsmodellen på cellnivån har dock de olika förlusterna varit möjliga att kvantifiera och därmed skapat ett mera trovärdigt svar på frågan.

Figur 41 OP70 väntan (P-förluster)

5.2 Bedömning av metod för att besvara fråga 3
För att bygga upp en modell över grovdel 2 har inte en generisk modul behövts då grovdel 2
endast är uppbyggd av sex portaler. Den första portalen som skapats skulle kunna kopierats för
att sedan programmerats om för att anpassas till den aktuella portalen som den ska efterlikna.
En risk med detta arbetssätt är att det skulle bli mer tidskrävande att lägga till en funktion för
portalerna. Varje portal skulle därmed behöva omprogrammeras. En generisk modul valdes
därför att byggas för att öka flexibiliteten i arbete och göra modellen mer attraktiv för fortsatt
arbete.
För att hitta optimala lösningar med de data som använts i modellen har optimering använts.
Utan optimering hade arbetet med att hitta optimala värden varit svårt, om inte omöjligt. Anledningen till det är antalet parametrar som med flera nivåer skapar ett stort antal kombinationer som ska testas. Sambandet mellan dessa parametrar är komplext vilket gjort det nödvändigt att använda en optimeringsklient. I arbetet som Gustafsson och Tahassebifar (2010)
gjorde visade även de på att optimering genererar bättre resultat än experiment.
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5.3 Samarbete
Samarbetet mellan författarna har i alla stora frågor flutit på utan störningar. I sakfrågor har
däremot livliga diskussioner förts om i princip alla frågeställningar. Vi upplever att detta har
berikat arbetet då varje fråga har diskuterats ordentligt innan en gemensam lösning har nåtts.
Arbetsuppgifterna har delats upp för att på bästa sätt utnyttja den kunskap vi har och för att
utnyttja tiden på bästa sätt.
Samarbetet med Volvo Powertrain har efter en trög start varit gott. Kontakten med Volvo Powertrain styrdes från början upp till tre schemalagda möten per vecka, ett upplägg som kan
rekommenderas.

5.4 Rekommendationer
Författarna till rapporten är medvetna om det är svårt att flytta bearbetningstid från en maskin till en annan exakt enligt förslagen från optimering 3. Vi är också medvetna att ändra buffertnivåer och öka tillgängligheten för utvalda maskiner kräver arbete och investeringar. Vi
rekommenderar därför att Volvo Powertrain först gör ett genomtänkt förslag på möjlig omtakning av maskinerna, ombyggnad av buffertar till andra nivåer samt undersöker möjligheterna
till förbättrat utnyttjande av maskinerna. Därefter kan simuleringsmodellen användas igen för
att verifiera föreslagna åtgärder kommer att ha avsedd effekt.

5.5 Effekter av föreslagna åtgärder
De föreslagna åtgärderna kommer att öka utbytet från grovdel 2 med 10 %. Detta kommer i sin
tur att medföra ökad omsättning utan att tillverkningskostnaderna ökar i motsvarande grad.
Därmed genereras ett bättre ekonomiskt resultat. Vidare så kommer utnyttjandegraden av
maskinerna att öka vilket minskar tomgångstiden och använd elkraft utnyttjas på ett effektivare sätt.

5.6 Diskussion kring vidare forskning om flaskhalsanalys
På grund av att en optimeringsklient används för att hitta optimala lösningar på modellen som
byggts i kapitel 4 har inte en flaskhalsanalys utförts. Optimeringsklienten har genom att välja
lösningar med en högre tillgänglighetsökning samt en minskad cykeltid indirekt gjort detta.
Den generiska modulen kan med fördel byggas vidare med funktion som utför en flaskhalsanalys på produktionslinjen som ska efterliknas. Ett lämpligt tillvägagångssätt för att identifiera
flaskhalsar i funktionen är att använda sig av skiftande flaskhalsanalys. Detta diskuteras i avsnitt 2.4. Att implementera en skiftande flaskhalsanalys kräver mer programmering än att
identifiera flaskhals med andra metoder så som utnyttjandegrad. Kombinationen av en generisk modul som även har en inbyggd funktion för att identifiera skiftande flaskhalsar kommer
därmed vara ett starkt verktyg ur ett produktionstekniskt avseende. Användaren kommer med
en grundläggande förståelse för Plant Simulation enkelt kunna bygga upp en modell med den
generiska modulen som även kommer att vara förprogrammerad med en skiftande flaskhals
analys.
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5.7

Diskussion kring vidare forskning inom optimering

Optimeringsklienten som använts har enligt de mål som satts upp, försökt hitta lämpliga lösningar. I figur 42 visas en optimering med målen att öka takten samt minska buffertnivåer.
Gröna prickar betyder nya lösningar och röda är lösningar som tidigt i optimeringen hittats.

Figur 42 Förslag till fortsatt optimering

Från figuren går det att se att optimeringsklienten identifierat lösningar med låg nivå på buffert vilket även resulterat i låg takt. I figuren syns det även att runt 30,1 i takt är en lite mer
ojämn paretofront. Samma fenomen syns på optimering ifrån avsnitt 4.8. För att hitta mer
optimala lösningar bör tydligare krav ställas på de mål som ställs. I exemplet i figur 42 kan takten begränsas för att endast tillåta optimeringsklienten att identifiera lösningar mellan ett
givet intervall. Med mer lösningar inom ett givet intervall kan mer lämpliga lösningar identifieras. I avsnitt 4.10 har en lösning, blå anpassats genom att minska en buffert och gjorts om till
lösning grön. Båda har utdata som ligger inom kraven som ställs ifrån Volvo Powertrain och
skulle genom en annan optimeringsalgoritm kunna identifieras utan att göra manuella experiment.
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6

Slutsatser och förslag till vidare forskning

I detta kapitel sammanfattas resultaten för rapportens två olika frågeställningar i en slutsats
och förslag till vidare forskning ges.

6.1

Slutsats

För att möta marknadens krav vill Volvo Powertrain öka produktionstakten för bearbetning av
13 liters cylinderhuvuden vid produktionsanläggningen i Skövde. Produktionsmål för de olika
produktionslinjerna har satts upp men uppnås sällan. Bearbetningen består av två produktionslinjer för grovbearbetning som går ihop till en produktionslinje för finbearbetning och
montering. Produktionslinjerna består av grupper av CNC maskiner som betjänas av samma
laddningsutrustning, ofta en portalrobot.
I sitt arbete med att ständigt förbättra produktionen och följa upp uppsatta produktionsmål
använder Volvo Powertrain sitt produktionsuppföljningssystem, Duga. Volvo Powertrain har
genom Duga identifierat att maskinernas väntan på laddningsutrustning är så hög som XX % av
tillgänglig produktionstid.
Det ursprungliga syftet med denna rapport var att först besvara frågan om maskinernas väntan
på laddningsutrustning stämmer med verkligheten. Svaret på första frågan visade att maskinerna inte väntar på laddningsutrustning som Duga visar. Detta beror på att maskinernas väntan inte definierats på rätt sätt och laddningsutrustningen har angetts som anledningen till
väntan i stort sett hela tiden. Arbetet fortsatte därför med fråga 3, att bygga upp grovdel 2 för
att optimera hela produktionslinjen och genom detta uppnå det uppsatta produktionsmålet.
6.1.1

Fråga 1: Stämmer beräkningen av väntan på laddningsutrustning som den
beräknas i Duga med verkligheten

För att besvara fråga 1 byggdes en simuleringsmodell över en produktionscell med fyra maskiner som betjänas av samma portalrobot. Simuleringsmodellen programmerades att beräkna
maskinernas väntan enligt den definition som togs fram i samarbete med Volvo Powertrain.
Experiment med simuleringsmodellen visar att maskinernas väntan på laddningsutrustningen
är omkring hälften så stor som den beräknas i Duga. Experimenten med simuleringsmodellen
över tillverkningscellen visar tydligt att det är flödet i produktionslinjen som begränsar produktionstakten i cellen och inte portalroboten. I och med att laddningsutrustningen inte är den
begränsande faktorn faller fråga 2. I Duga är näst intill alla P-förluster definierade som ”väntan
på laddningsutrustning”, denna definition är felaktig då portalroboten ”får skulden” även då
flödet innan eller efter maskinen har stannat upp av andra orsaker.
6.1.2

Fråga 3: Vad kan göras för att öka takt/timma för hela produktionslinjen

Tidigt i arbetet gjordes avgränsningen till att bara behandla grovdel 2. Produktionsmålet för
grovdel 2 är satt till 33,0 cylinderhuvuden per timma. För att svara på fråga tre byggdes först
en generisk simuleringsmodul för en portalrobot. Den generiska modulen användes sedan för
att bygga en simuleringsmodell över grovdel 2.
Simuleringsmodellen användes för optimering med en optimeringsklient tillhandahållen av
Högskolan i Skövde. Tre olika optimeringar gjordes med parametrar som tagits fram i samarbete med Volvo Powertrain.
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Optimering 1. Vid första optimeringen ändrades endast storlekarna på olika buffertar i
produktionslinjen. Målen för optimeringen var att öka takt/timma samt minska totala
antalet platser i buffert. Optimeringen visar att förändring i buffertstorlekar i grovdel 2
endast ger möjlighet till en produktionsnivå på 30,5 cylinderhuvud per timma.
Optimering 2. Vid andra optimeringen gavs optimeringsklienten möjlighet att hitta
lösningar genom omtaktning d.v.s. att flytta bearbetningstid från en maskin till en annan maskin. Målet för optimeringen var även denna gång att öka takt/timma och
minska totala antalet platser i buffert. En begränsning för optimeringen var att summan av alla bearbetningstider ska vara konstant. Optimering 2 gav att omtakning av
maskinerna och förändring i buffertnivåerna skulle kunna ge en produktionstakt på
maximalt 32,3 cylinderhuvuden per timma.
Optimering 3. Vid tredje optimeringen lades möjligheten att förbättra tillgängligheten
för maskinerna och portalrobotarna till som parameter. Målet för optimering 3 var att
som förut öka takt per timma, minska antalet platser i buffert och minska antalet ökningar av tillgängligheten. Denna optimering genererade lösningar som skulle ge 41,1
cylinderhuvuden per timma.

Optimering 3 innehåller 15000 olika förslag och av dessa har tre olika lösningar som ansågs
realistiska valts ut för vidare analys. Lösningarna togs fram genom en prioriteringsordning som
togs fram i samarbete med Volvo Powertrain. Prioriteringen gjordes enligt följande:





Takt/timma. Alla lösningar som inte genererade 33,0 cylinderhuvuden per timma togs
bort.
Tillgänglighet. Att öka maskinerna tillgänglighet helt fritt ansågs orealistiskt och begränsningar sattes för några maskiner.
Buffernivå. En begränsning i det totala antalet buffertplatser sattes för att minska antalet ombyggnader av befintliga buffertar.
Ändring av cykeltid. Att minska cykeltiden ytterligare i den maskin som av Volvo Powertrain anses som flaskhalsen i produktionslinjen sattes också som en begränsning.

De tre lösningarna genererar alla minst 33,0 cylinderhuvuden/timma, ledtid genom produktionslinjen och produkter i arbete, PIA, skiljer sig inte nämnvärt mellan lösningarna. Genom att
resonera vidare har en lösning valts ut som den mest realistiska och den som innebär minst
ingrepp i befintlig produktionslinje. Lösningen innebär att bearbetningstid ska flyttas mellan i
princip alla maskiner, fyra buffertar måste öka i storlek, samt att tillgängligheten för tre maskiner och en portalrobot måste förbättras. Lösningen innebär att Volvo Powertrain kan öka utbytet av grovdel 2 med 10 %. Ett ökat utbyte av grovdel 2 kommer medföra förbättrat ekonomiskt resultat samt medföra en mindre miljöpåverkan genom att använda tillförd energi på ett
effektivare sätt.

6.2 Vidare forskning
För att fortsätta med forskning finns det två olika områden att fokusera på. Simuleringsmodulen kan byggas på med en skiftande flaskhalsanalys, detta skulle innebära att användaren till
modulen kommer att kunna tillämpa den som ett kraftigt produktionstekniskt verktyg.
Simuleringsmodellen kan också användas för att fortsatt optimering. Begränsningar i indata
samt användandet av en annan optimeringsalgoritm kan betyda fler lösningar inom ett begränsat intervall.
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Bilaga 8
Generisk simuleringsmodul för portalrobot
Denna bilaga handlar om hur den generiska simuleringsmodulen för en portalrobot är uppbyggd och hur den ska användas. Modulen har skapats för att enkelt kunna bygga upp hela
grovdel 2 med minimal extra programmering. Användaren till modulen antas ha en grundläggande förståelse för Plant Simulation, då egen programmering krävs för att erhålla den data
som efterfrågas i det specifika fall som modulen kommer används för.

1. Simuleringsmodulens uppbyggnad
Den generiska modulen är uppbyggd kring fyra grundläggande objekt, en funktion, en räknare
samt två tabeller. Dessa är förutbestämda och krävs för att modulen ska fungera. Funktionen
skapar utifrån tabellen ”gantry” antalet portaler/objekt som definierats av användaren och
som hämtats ifrån det fördefinierade biblioteket. Objektens sökväg läggs till i tabellen ”data”
för att tillåta enkel hantering av parametrar i modellen. Vid initiering av modellen ser räknaren
till att alla objekt tilldelas rätt parametrar för fel, verktygsbyten, bearbetningstider m.m. Dessa
värden hämtas ifrån tabellen ”data” och kräver att användaren har angett värden där. Figur 43
visar de grundläggande objekten för modulen.

Figur 43 Grundläggande objekt för generisk modul

1.1 Bibliotek
För att underlätta för användaren av den generiska modulen har ett fördefinierat bibliotek
skapats. Detta innehåller olika typer av objekt, t.ex. maskiner, buffertar samt olika funktioner.
Dessa är förprogrammerade för att lätt kunna skapa olika layouter för portalen. Portalen kan
byggas upp på olika sätt och logiken kommer anpassas för att stämma med den aktuella layouten för portalen.
Biblioteket innehåller en mall för en portal där funktioner för att skapa maskiner samt sekvensstyrning för portalroboten finns, se figur 44.

Figur 44 Mall för portal
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1.2 Val av portaler samt maskiner
Portaler, transportbanor samt objekt som inte ligger under en portal skrivs in i tabellen
”gantry”, se figur 45. Under kolumn 1 väljs objekt som ska skapas och kolumn 2 anger det
namn som objektet ska tilldelas.
För att skapa objekt under de portaler, transportbanor som valts i den övre bilden i figur 45,
öppnas tabellen för respektive portal i kolumn 1. I den nya tabellen skrivs objekten samt olika
parametrar in för att dessa ska skapas. Objekten väljs från det fördefinierat bibliotek som
skapats.

Figur 45 Val av antal maskiner
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Tabellen innehåller följande val som användaren måste fylla i:






Machine type. Anger den typ av objekt som ska skapas.
Machine name. Anger namn på objektet.
Distance. Distans i meter ifrån början av portalens arbetsområde.
Sequence. I vilken ordning den aktuella maskinen ska betjänas av portalen.
Sequence dependent. Anger om maskinen styr portalen genom en försignal som
skickas för att portalen ska inledda en ny sekvens.

1.3 Skapa portaler
För att skapa de portaler och maskiner som valts i tabellen körs funktionen ”create gantry”
som är en av de grundläggande funktionerna för den generiska modulen. Funktionen läser in
varje tabell i kolumn 1 i ”gantry” till en lokal tabell som skapats av funktionen. Om tabellen
endast innehåller ett objekt, ex. en transportbana skapas denna direkt i huvudfönstret i Plant
Simulation. Om tabellen innehåller flera objekt, ex olika maskiner, samt buffertar skapas den
färdiga mallen som finns i biblioteket och innehållet i tabellen kopieras över till tabellen ”create_list” i mallen för portalen. När innehållet kopierats över körs funktionen ”create_objects”
för att skapa objekten, funktionen förklaras i avsnitt 0.
Funktionen ”create_gantry” kopplar även ihop portaler samt transportbanor som skapats i
huvudfönstret. Kod ifrån hur kopplingen sker visas i figur 46.

Figur 46 Kod för att koppla ihop objekt

1.4 Skapa maskiner
För att skapa objekt under respektive portalområde körs funktionen ”create_objects”. Funktionen går igenom tabellen ”create_list” för att skapa maskiner, buffertar samt portalens arbetsområde. Sensorer skapas för varje objekt på portalens arbetsområde för att portalroboten
ska hitta till rätt mål under körningen. Funktionen skapar även en sökväg till respektive maskin
i tabellen ”data” i huvudfönstret. Sökvägen används för att lättare hantera olika parametrar för
respektive objekt.
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1.5 Skapa sekvenser
Sekvenserna som styr portalens arbetsgång förändras beroende på hur layouten är uppbyggd.
Den första sekvensen inleds med att kontrollera inplatsen till portalen. Sekvensens krav byggs
sedan vidare med att efterföljande maskin ej får ha något fel eller verktygsbyte. Detta fortsätter till nästa objekt är en buffert eller utplats. Sekvensen avslutas där och kravet för sekvensen
är att utplatsen eller buffert inte är full. Om sista objekten är en buffert skapas en ny sekvens
med kravet att den har ett objekt i sig för att nya sekvensen ska kunna startas. Den nya sekvensen byggs sedan vidare på samma sätt som den förra. Ett exempel på denna logik kan ses i
avsnitt 3.1.1.
Funktionen ”create_sequence” bygger upp funktionen ”sequence_controll” för respektive
portal. Genom att använda ovanstående resonemang och spara varje sekvens i en lokal tabell i
funktionen, skapas logiken som styr vilken sekvens portalen ska köra under simuleringen.
Funktionen autogenererar därmed koden för den specifika portalen. Figur 47 visar ett hur den
autogenererade koden kommer se ut.

Figur 47 Autogenererad kod

Funktionen i figuren kommer att utföras då portalroboten är färdig med sekvens och ska inledda en ny. I exemplet finns det tre möjliga sekvenser för portalroboten. Koden kommer först
pausas vid raden ”waituntil”. När villkoren för någon av de tre sekvensera är uppfyllda fortsätter koden utföras. Beroende på vilken sekvens som fått villkoren uppfyllda tilldelas variabeln
”sequence” ett värde som representerar vilken maskin som portalen ska förflytta sig till.

2. Användande av simuleringsmodul
Då funktionen ”create_gantry” körts och alla portaler med mellanliggande transportbanor
byggts upp är modellen färdig att köras. Detta kräver att en källa för rörliga objekt skapats vid
inplatsen samt att en utplats finns i slutet av modellen. Dessa kan skrivas in först respektive
sist i tabellen ”gantry” alternativt skapas direkt i huvudfönstret i Plant Simulation. Modellen
kan köras med olika objekt som symboliserar enheter som ska bearbetas. Dock är denna förutbestämd för källan som finns i det fördefinierade biblioteket, och kommer väljas till ”Entity”
under mappen ”MUs”.

Michael Bremert & Stefan Persson

Sidan 4

