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Abstract 

Nordic Brass is the only manufacturer of brass rods in the Nordic countries. 
These rods are extruded into varying cross sections, lengths and shapes. Further 
processes before sale vary depending on the demands for refining the rods. A 
great amount of material is lost during this production, there is thus a need to 
examine the production process.  

The purpose of this project is to increase the knowledge of how various defined 
factors impact the material yield. The factors are defined in the project. An 
objective of this report is to build a calculation estimating the production where 
the user can see how each parameter affects the material yield. To do that the 
parameters must be defined. 

Data collection including the examination of production data, observations of the 
production and interviews of the employees provided the necessary information 
for a description of the current situation. A failure mode analysis was also 
constructed to investigate the severity and likelihood of possible failures.  

The regular material reduction was found to occur during extrusion, removing 
back end defects, drawing and finishing the lengths. The amount of material lost 
during these processes varied and the cause for this can be traced back to the 
working procedure, which often differed between different situations and 
employees. The largest material reduction was noted to emerge during the 
extrusion due to natural causes, but also due to difficulties to match the order 
quantities to billet volumes. The calculation was then built on the basis of that 
conclusion, with the regular material reductions as parameters.   

The calculation analysis indicated that by adapting the billet volume to a 
production order, maximum material yield can be achieved. Furthermore, the 
analysis suggested that the combination of different billets and orders can also 
increase the yield. 

The conclusion from this report is that in order to render the implementation of 
new improvements possible, a standardized working procedure must be 
introduced. When standards are being set, the employees’ knowledge should be 
applied and documented. Adapting the billets’ lengths is believed to be possible 
and to be a good opportunity for the future. However, since combining orders 
and billet lengths is considered possible already today, this is recommended as a 
start.
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Sammanfattning 

Nordic Brass är de enda producenterna av mässingsstänger inom Norden. Stång 
eller tråd strängpressas i varierande tvärsnitt, längd och form. Detta 
examensarbete behandlar grova runda och hexagoniska stänger. Vidare 
förädlingsgrad varierar och kan uppnås genom till exempel kalldragning, betning 
och värmebehandling. Under produktionens gång uppstår ett stort materialbortfall 
vars ursprung behöver förklaras. 

Examensarbetets syfte är att skaffa förståelse för de regelbundna 
materialbortfallen i produktionen samt ge förslag på förändringar. Ett mål med 
rapporten är att bygga en produktionsberäkning där användaren kan se hur varje 
parameter påverkar materialutbytet. För att kunna göra det behöver dessa 
parametrar specificeras.  

Datainsamling i form av granskning av produktionsdata, observationer av 
produktionen och intervjuer av anställda gav information till en 
nulägesbeskrivning. Parallellt utfördes även en feleffektsanalys för att undersöka 
vilken felmöjlighet som skulle prioriteras att förändras. 

De regelbundna materialbortfallen visades uppstå vid pressning, kalldragning samt 
slutkapning. Hur stort materialbortfallet är vid respektive bearbetning varierar. 
Detta kan härledas tillbaka till att arbetsmetoden och inställningar ofta varierar 
mellan tillfällen och medarbetare. Det största materialbortfallet sker vid pressning 
på grund av naturliga orsaker, men uppstår även på grund av svårigheter att passa 
order mot råmaterialets volym. Beräkningen valdes därför att byggas upp utifrån 
detta, med de regelbundna materialbortfallen som parametrar.  

Beräkningsanalysen visade att genom att anpassa kutslängden efter 
tillverkningsordern kan ett högre materialutbyte frambringas. Vidare pekade 
analysen på att även genom kombination av kutslängder och order kan 
materialutbytet höjas.  

Slutsatsen är att för att möjliggöra genomförandet av nya förbättringar måste ett 
standardiserat arbetssätt införas. Vid standardiseringen bör medarbetarnas 
kunskaper användas och dokumenteras. Att anpassa kutslängden anses på sikt 
vara en bra möjlighet, men eftersom kombination av order samt kuts som är 
delbara på ett göt bedöms vara möjligt med befintliga resurser rekommenderas det 
till en början.  

Nyckelord 

Materialutbyte, materialbortfall, feleffektsanalys, mässing, produktionsberäkning
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1 Inledning 

Detta examensarbete är genomfört som en del av högskoleingenjörsutbildningen 
inom maskinteknik i samarbete med företaget Nordic Brass Gusum. Företaget har 
153 personer anställda och är de enda mässingstillverkarna i norden. 
Examensarbetet analyserar mässingsproduktionen med fokus på materialutbytet 
vid grov stångtillverkning.  

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Nordic Brass tillverkar mässing i tre huvudkategorier stänger, tackor och muttrar. 
Här följen en kort beskrivning om hela Nordic Brass verksamhet samt 
bakgrunden och problembeskrivningen för examensarbetet. 

Tillverkningsprocessen startas genom att företaget tar emot order från kunder och 
skapar därifrån orderbehov. Parallellt med detta skapas även en 
lagerpåfyllnadsorder. Utifrån dessa detaljplaneras sedan behovet av göt samt 
tackor och en gjutplan, presslista och kapnota läggs. Efter gjutning säljs tackorna i 
obearbetad form och göten läggs på mellanlager i väntan på att bli pressade.  

I pressverket inhämtas göt som sedan kapas i aktuell råmateriallängd för att 
därefter bli uppvärmda och pressade i ringat material, med dimension 5-32mm, 
eller raka längder. Företaget erbjuder pressning i olika profiler, men deras 
huvudprodukter är runda eller sexkantiga tvärsnitt. Efter pressningen sker en 
kontroll av bakändesdefekter vilka bryts av. Beroende på vilken produkt som 
tillverkas betas och glödgas sedan den pressade mässingen. Det ringade materialet 
kalldrags därefter genom en av de tre dragmaskinerna för klent material.  

Det rakpressade materialet blir istället kalldraget i den fjärde dragmaskinen, som 
endast bearbetar de stänger som rakpressats och är i dimensionen 21mm-130mm. 
Allt material behandlas sedan för att uppnå och behålla krävd rakhet. Eventuellt 
avspänningsglödgas även stängerna innan de kapas till sina bestämda längder.   

Till sist paketeras det nu raka materialet eller fortfarande ringade materialet och 
levereras sedan till kunden eller läggs på lagret. En del av stängerna används även 
till muttertillverkning.  

Företaget har sedan tidigare inte gjort någon fördjupad studie på var i 
produktionen som de regelbundna materialbortfallen uppstår, något som 
examensarbetet kommer innehålla. Det finns inte heller någon beräkning av 
materialåtgång för en viss order, vilket behövs för planering av inköp och 
tillverkning. Dessa två områden kommer därför behandlats i detta examensarbete. 
Idag har företaget krav på att kunna leverera +/-10 procent av beställd mängd. 
Undersökningen fokuserar på den grova stångtillverkningen, vilken representerar 
65 procent av försäljningen i ton. 

Det är viktigt att en optimering av ett produktionssteg bidrar till en ökning av 
materialutbytet totalt och inte en lokal optimering som kan resultera i en 
suboptimering. För att kunna göra en sådan bör en väl genomarbetad kartläggning 
av materialbortfallen göras. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med rapporten är att få en djupare inblick och förståelse om var de 
regelbundna materialbortfallet uppstår samt ge förslag på vilka åtgärder företaget 
kan arbeta med. Problemlösningen, vilken är en del av målet, ska gälla direkt med 
befintliga resurser, men även vad som kan förbättras på sikt. Syftet är även, att 
genom kartläggning av den grova stångtillverkningen, arbeta fram en beräkning 
för att definiera materialbehovet för en order. 

Ett mål med beräkningen är att se vad materialutbytet totalt blir genom att ändra 
respektive tillverkningssteg. I rapporten kommer författaren att övervaka så att 
ingen suboptimering i tillverkningskedjan sker till följd av ändringarna.  

Examensarbetet bygger på följande frågeställningar: 

1. Vilka bearbetningar går materialet igenom och var och varför uppstår de 
regelbundna materialbortfallen vid tillverkning av grova stänger? 

2. Vilka parametrar krävs för att bygga upp en fungerande 
produktionsberäkning? 

3. Vilka förändringar ska företaget fokusera på för att öka det totala 
materialutbytet, då samma tillverkningsflöde behålls? 

 

1.3 Avgränsningar 

Endast hexagonisk och rund grov stång, diameter 31-130mm samt 21-70mm, 
behandlas i examensarbetet. I produktionen kommer områdena från val av 
råmateriallängd till förpackning att granskas. De produktionsaspekter som tas med 
i beräkningen och feleffektsanalysen har begränsats till verktyg, kapning samt 
bearbetningsdefekter som ligger till grund för regelbundna materialbortfall.  

Vid granskning av statistik har viss data sorterats bort. Detta är data som med 
hjälp av erfarna medarbetare klassats som orimlig och stör det ”vardagliga” 
materialutbytet, vilket också är det som sökes. Det vardagliga materialutbytet 
innebär att inget materialutbyte i något bearbetningssteg är under 0,4 och ej heller 
vid strängpressning och dragning är 1.  

 

1.4 Disposition 

Rapporten inleds med en kort beskrivning av Nordic Brass verksamhet, 
bakgrunden till problemet samt syfte och frågeställningar. I kapitel två skildras den 
teoretiska bakgrunden till examensarbetet. Här presenteras metodangreppssätt, 
analysmetod och tekniska begrepp som rapporten behandlar. Avsnitten 
introduceras med argumenten för selektionen av de valda teorierna. I kapitel tre 
följer genomförandet av de valda metoderna.  
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Kapitel fyra inleds med två nulägesbeskrivningar som ger svaren på första 
frågeställningen. Den första skildrar de bearbetningar stängerna genomgår och den 
andra redogör för de regelbundna materialbortfallen som uppstår under 
tillverkning samt för dagens materialutbyte. I kapitel fyra skildras även 
uppbyggnaden av produktionsberäkningarna, samt vilka parametrar som varit 
nödvändiga och ger svaret på andra frågeställningen. Kapitel fyra avslutas med en 
resultatanalys av nulägesbeskrivningen, FMEA- analysen och beräkningarna. Här 
benämns också svaret på tredje frågeställningen, - de förändringar som 
rekommenderas. 

I kapitel sex förs en diskussion kring hur väl syftet har uppnåtts, metodvalen och 
genomförandet. Vidare diskuteras resultatet och resultatanalysen, samt vilka 
möjligheter och utmaningar företaget, utifrån förändringarna som 
rekommenderats, anses ha. Examensarbetet avslutas med slutsatser och 
rekommendationer tillsammans med referenser och bilagor.  



Teoretisk bakgrund  

8 

2 Teoretisk bakgrund 

Detta examensarbete är grundat på de fakta och teorier som är beskrivna i detta 
kapitel. Ämnen som ingår i kapitlet är bland annat mässing som material, 
materialutbyte, datainsamlingsmetoderna som används, FMEA- analys som 
analysmetod och de tillverkningstekniska teorierna som berörs i 
nulägesbeskrivningen. 

 

2.1 Mässing 

Mässing är det material som bearbetas vid stångtillverkningen. För att förstå mässingen beteende 
beskrivs dess materialegenskaper nedan.  

 

Mässing beskrivs av Svensk material och mekanstandard [1] som den mest 
framträdande kopparlegeringen. Det finns många olika användningsområden i vår 
vardag där mässingen tar del. Exempel på fåtal av de oändliga 
användningsområdena är vattenkransarmatur, prydnadssaker, mutter, nit, skruv 
och hänglås Mässingen tillverkas i många olika legeringar och former, som till 
exempel plåt, tråd, stång, rör samt profil och tillhör en av de vanligaste och mest 
lättpressade legeringarna.  

Lennart Hågeryd et al. [2] skriver om mässingsproduktion. Vid 
mässingstillverkning tillsätts zink i kopparen. Ofta används flera legeringsämnen i 
zinken som till exempel bly, kisel, aluminium och mangan. Några av de vanligaste 
tillverkningsmetoderna vid användning av gjuten mässing är valsning på band eller 
plåt och strängpressning [3]. Denna rapport kommer att fokusera på mässing som 
strängpressas.  

Nedanstående gäller mässing med 55-100% koppar och som ligger i jämvikt [3]. 
Vid fasta tillstånd ligger materialet i α och β- faserna. Mässing är mer duktil i α – 
fasen än i β- fasen. Sträck, - och brottgränsen för materialet är låga och har en hög 
förlängning. Det innebär att mässingen är lätt att kallforma. Då zinkhalten ökar i 
förhållande till kopparen ökar hållfastheten i materialet. 

 Erik Ullman [3] skriver vidare att mässingen i β- fasen tvärtom är svår att 
bearbeta vid kallformning och har alltså spröda och hårda egenskaper. Vid hög 
uppvärmning är den dock i gengäld mycket duktil och lättare att hantera än 
mässing i α- fasen. Vid α och β- fasen ligger materialet i en mellanfas och delar 
egenskaperna från ovan, beroende på var i fasen mässingen befinner sig. Mässing i 
blandfas används, ofta vid tillfällen då materialet skall vara lätt varmformat, som 
till exempel vid varmsmidning. I figur 1 kan mässingens fasdiagram utläsas. 

Det finns enligt Svensk material och mekanstandard [1] flera argument till att 
använda mässing istället för koppar. Den totala kostnaden för mässing är i hög 
grad lägre än för kopparen i och med zinkens materialkostnad. Mässing har även 
bättre korrosionsegenskaper än koppar och, beroende på fastillstånd, bättre 
formbarhet.  
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Figur 1: Fasdiagram för mässing. [4] 

 

2.2 Materialutbyte och materialbortfall 

Materialbalansen beskriver grundteorin för det flöde som uppstår i en produktion och är därför 
direkt kopplat till materialutbytet. Detta arbete kommer att granska de ingående delarna i detta 
flöde där en del av dem är materialbortfallet. Även produktionsberäkningen är baserad och 
uppbyggd efter denna teori.  

 

Materialbalans är i en industri differensen mellan insatt summa råmaterial och 
uttag av samma material i produkter, materialbortfall och svinn, enligt 
nationalencyklopedin [5]. Materialbalans kan enkelt beskrivas som i 
nationalencyklopedins citat [6]:  

”ingående material + i systemet producerat material = utgående material + i systemet 
ackumulerat material ” 

Det i systemet ackumulerade materialet benämns i rapporten som materialbortfall 
och materialutbytet beskriver hur stor andel av det ingående materialet som efter 
processen blir utgående material. Materialutbytet kan maximalt vara 1 vilket 
motsvarar hundra procent. Formeln för materialutbytet är: 

  

 

2.3 Angreppsmetod - Datainsamling 

För att kunna genomföra en komplett kartläggning av nuläget för de grova stängerna, och finna 
de regelbundna materialbortfallen, behövdes data samlas in. Granskning av befintliga dokument 
valdes som första metod för att få fundamentala kunskaper om hur tillverkningen på Nordic 
Brass går till och hur resultatet av tillverkningen ser ut. För att komplettera de teoretiska 
kunskaperna med verkliga förehavanden om bearbetningarna och tillvägagångssättet valdes även 
observation som en viktig del av datainsamlingen. Vidare valdes intervju som tredje 
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datainsamlingsmetod. Detta för att komplettera och förtydliga den bild som givits av 
dokumenten, men också för att få flera synvinklar på de idéer som uppkommit under tiden. Här 
följer teorierna kring de metoder som utsetts för att angripa frågeställningarna, med teorin om 
datainsamling som inledning. 

 

Det finns enligt Runa Patel och Bo Davidsson [7] otaliga tekniker för att samla 
information för att besvara aktuell frågeställning. De mest framstående kan 
benämnas som självrapportering (dagböcker), befintliga dokument, olika typer av 
observation, attitydskalor intervju samt enkät. De som valdes som relevanta är 
granskning av befintliga dokument, intervju och direkta observationer.  

Robert K. Yin [8] beskriver vidare tre principer för att uppnå optimalt resultat 
med hjälp av datainsamlingen. Nummer ett: använd flera informationskällor till 
undersökningen. Detta syftar till att stärka och bekräfta faktum, påstående eller 
företeelse. Teknikerna kompletterar varandra och ingen av dem är bättre än alla de 
andra. Nummer två säger att en databas ska skapas utav den insamlade teorin. 
Denna dokumentation är vanligtvis i två delar, en rapport och en databas. Att 
skapa en röd tråd för de belägg och bevis som redovisas är den sista principen, 
och betyder att läsaren enkelt ska kunna följa tankegången i rapporten.  

2.3.1.1 Granskning av befintliga dokument 

Det finns flera kategorier som kan benämnas som dokument, bland annat 
tidningar, broschyrer, bild och ljud- dokument, officiella handlingar, statistik, 
register och privata handlingar. Valet av vilka dokument som granskas ska 
anpassas efter problemformuleringen och bör väljas så att en fullständig bild ur 
flera synvinklar fås.  

Vid undersökning av dokumenten bör läsaren förhålla sig kritisk. Frågor kring 
vem som skapat dokumentet, ur vilket syfte det är skapat och om det är framställt 
under något slags påverkan. Ibland måste även hänsyn tas till om dokumentet är 
original eller ej. Förstahandsrapporteringar klassas som primärkällor och övrigt 
som sekundärkällor. Det för att bedöma hur trovärdigt materialet är. [7] 

2.3.1.2 Direkta, systematiska och osystematiska observationer 

Vid de direkta observationerna görs, enligt Robert K. Yin [8], iakttagelser på plats 
på studieområdet vid flera eller något besök där datainsamlingsaktiviteten är mer 
eller mindre formella. Ett besök av formell innebörd innebär vidare att till 
exempel medarbetaren ombeds föra protokollanteckningar med viss frekvens. En 
mindre formell observation kan utföras samtidigt som andra metoder används, till 
exempel intervju. De direkta observationerna kan ge förnyad uppfattning och 
dimension om det område som ska granskas. Vidare tenderar denna typ av 
observation att ge information om hur teknologi fungerar och förståelse för hur 
eventuella problem uppkommer. 

Patel och Davidsson [7] beskriver också observationer och deras utföranden. En 
observation är främst användbar då det naturliga beteendet visas och nyttjas både 
för att komplettera andra datainsamlingsmetoder och för att lägga grunden till 
studien. Det finns olika metoder att observera på och två av dem är systematisk 
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och osystematisk observation. Vid den systematiska observationen är målet väl 
definierat och de situationer och handlingssätt som ska noteras är preciserade.  

De [7] skriver vidare att en osystematisk observation är av mer utforskande syfte 
och inga bestämda beteenden analyseras. Observatören försöker då inta all möjlig 
information som berör problemområdet och den teoretiska grunden är ofta redan 
lagd. Båda typerna av observation kräver dock planering. Observatören måste i 
båda fallen ta ställning till vad som ska observeras, hur detta ska registreras och 
hur ska denne ska förhålla sig. Detta är många gånger enklare för den som 
förbereder en systematisk observation eftersom problemformuleringen är väl 
preciserad. Vid den osystematiska observationen blir följdfrågorna till planeringen 
fler. Här måste observatören bestämma vem/vilka ska iakttas och under vilka 
situationer samt finns det mer information som är av värde att notera.  

2.3.1.3 Fokuserande intervju 

En fokuserande intervju innebär enligt Robert K. Yin [8 ]att dialogen utgår ifrån 
den studie som bedrivs och att den varar en kortare tid, runt 45 minuter. 
Intervjuare formulerar sina frågor som att denne är ovetande. Detta för att lyfta 
fram intervjupersonens kunskaper och åsikter. En formulerande intervju används 
ofta för att verifiera fakta och påståenden. 

 

2.4 Analysmetod 

Vid nulägesbeskrivningens datainsamling uppkom många olika parametrar som påverkade 
produktionens resultat. För att specificera vilka dessa verkligen var och vad deras egentliga effekt 
var söktes en strukturell metod som kunde visas var en förändring skulle prioriteras att göras. 
Valet av feleffektsanalys hamnade då i framkant eftersom den ger en överblick över alla möjliga 
fel som kan uppkomma, samtidigt som den påvisar de inbördes relationerna mellan bristerna. 
Eftersom att FMEA- analysen kräver mycket insikt i hur tillverkningen fungerar i praktiken 
var den även ett utmärkt sätt att ha som inspiration för kompletterande frågor. Här följer teorin 
för FMEA- analysen. 

2.4.1 FMEA- analys 

Metoden feleffektsanalys, eller FMEA som den även heter, används för att 
undersöka tillförlitlighet och fungerar på flera avgränsande områden. Den 
anpassas lätt och varianterna på vilka steg som används i genomförandet är 
många. Syftet med att genomföra en feleffektsanalys är att identifiera och gradera 
olika felmöjligheter och effekter. Felmöjligheterna värderas utefter deras 
sannolikhet, allvarlighet och möjlighet till upptäckt. Den ger även ett orsak- verkan 
samband och motverkar att tidigare misstag upprepas. Vidare arbetas ett underlag 
för potentiella förbättringar och förebyggande åtgärder fram. Genom en FMEA 
kan områden som är särskilt utsatta urskiljas. FMEA- analysen går att anpassa 
efter specifik produktion, något som gör den enkel att tillämpa samtidigt som 
ingen del försvinner ut ur betraktandet.   

FMEA- analyserna delas in i tre olika kategorier beroende på vilken del i 
tillverkningskedjan som granskas. I regel är de olika kategorierna system- FMEA, 
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konstruktions- FMEA samt process- FMEA. System- FMEA används i första 
fasen av konstruktionsarbetet då kravspecifikation mottagits. En konstruktions- 
FMEA görs då konstruktionsprojektet går mot slutet. Vid denna tidpunk är det 
förhållandevis enkelt att göra omarbetningar. En process- FMEA genomförs för 
att få information om verktygens sensibilitet för störningar och vilka eventuella 
felmöjligheter som finns. En process- FMEA kartlägger även hur 
produktionsutrustningen fungerar.  

Vid utförande av en feleffektsanalys bör flera individer vara deltagande för att 
kunskaperna och inblicken i varje avdelning ska vara så bred samt djup som 
möjligt. Ett rättvist resultat fås endast om gruppens medlemmar är väl införstådda 
i hur det analyserade systemet, konstruktionen eller processen fungerar. Det ska 
dock beaktas att en FMEA- analys inte alltid är hundra procent tillförlitlig, men 
leder fram till en prioriteringslista över vilken felmöjlighet som tynger och behöver 
granskas samt åtgärdas noggrannare. I första hand ska statistik och tillförlitliga 
beräkningar användas vid kartläggning. I övrigt ska gruppmedlemmarnas goda 
omdöme användas.  

Allt ovanstående enligt Martin Gellerstedt [9], Bo Bergman och Bengt Klefsjö [10] 
samt Per Johansson [11]. 

2.4.2 Arbetsgång 

Arbetet kan delas upp i tre olika faser vilka beskrivs nedan. Dessa förenklar 
genomförandet av FMEA- analysen. Nedanstående refereras till Per 
Johansson[11]. 

2.4.2.1 Fas 1 

Vid början av en FMEA- analys idéstormar deltagarna över alla tänkbara fel som 
kan uppstå. Här finns det inga begränsningar inom det analyserade området och 
fantasin engageras. Att ansvarige inom området själv deltar kan också hjälpa och 
vara en viktig del eftersom att dennes funderingar ofta tänder nya tankar hos de 
övriga deltagarna . En ordentlig eftertanke angående vad effekten av det möjliga 
felet är, är i denna fas mycket relevant. Grundläggande information till 
uppställningen av FMEA- analysen fås som resultat av fas ett. 

2.4.2.2 Fas 2 

Informationen från tidigare fas är nu samlad, men inte sorterad och kan därför 
vara svår att hantera. I fas två söks gemensamma nämnare för felmöjligheterna 
och utefter dessa arrangeras felen sedan. Att sortera felen underlättar även den 
kommande värderingen. Vidare undersöks om vilka exciterande kontroller på de 
olika felen som finns. Efter fas två kan följande delar av FMEA- analysen ifyllas:  

 Komponent/steg: Varje steg eller komponentdel är här specificerad och 
dessa bearbetas sedan separat.  

 Funktion: Här förklaras varje stegs funktion i helheten.  
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 Felmöjlighet: Här ska alla fel som kan uppkomma på varje funktion 
definieras. Här finns det inga begränsningar.  

 Orsak: Orsaken till varje felmöjlighet ska beskrivas. Många gånger finns 
det flera orsaker till varje fel och varje eventuell anledning ska listas. 

 Existerande kontroller: Om det förekommer kontroller för att upptäcka 
eventuella fel anges det här samt vilken slags kontroll det är. 

Till skillnad från fas ett behöver endast ett par personer, till exempel de FMEA- 
ansvariga, vara delaktiga under fas två . 

2.4.2.3 Fas 3 

Efter att ha sorterat felmöjligheterna görs nu en granskning av dem för att värdera 
felsannolikheten, allvaret samt sannolikheten för upptäckt. Att vara principfast vid 
poängsättningen är något som är essentiellt vid bedömningen. Vid bearbetning av 
en lång lista kan riktigheten glida och därför bör denna granskas ytterligare en 
gång. Stegen och kriterierna som betraktas i fas tre är följande:  

 Sannolikhet för förekomst av fel: Här graderas, från 1- 10, med vilken 
frekvens felet förekommer utan hänsyn till om felet upptäcks eller inte. 
Erfarenhet av tidigare förekomst är att föredra vid värdering. Om sådan 
inte finns används deltagarnas goda omdöme. Följande är kriterium för 
ledning vid bedömning av förekomst: 

1 Avlägsen möjlighet 

2-3 Låg sannolikhet 

4-6 Måttlig sannolikhet 

7-8 Hög sannolikhet   

9-10 Mycket hög sannolikhet 
 

 Allvarlighet: Värdet, från 1-10, beskriver hur allvarlig följden av ett fel är. 
Ett krav för att kunna ange konsekvensallvaret är att felet inträffat. 
Följande kriterium används som ledning vid värdering. 

1 Osannolikt att felet kommer att ha någon märkbar inverkan och det 
 kommer troligtvis inte att upptäckas. 

2-3 Felet har obetydlig inverkan och det kommer endast att orsaka lätt 
 irritation. 

4-6 Felet har märkbar inverkan 

7-8 Betydande inverkan   

9-10 Mycket allvarligt 

 Sannolikhet för upptäckt: På denna punkt anges sannolikheten att 
misstaget förhindras genom att felorsaken observeras innan felet uppstår. 
Här förutsetts att orsaken till felet finns. Kriterium som leder graderingen 
är enligt följande och procenten i parentesen anger sannolikhet för 
upptäckt: 
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1 Mycket otroligt att felet kommer att nå kunden (>99,9%) 

2-3 Låg risk att felet når kunden  (>99%) 

4-6 Betydande risk att felet når kunden (90-99%) 

7-8 Hög risk att felet når kunden  (50-90%) 

9-10 Hög risk att felet når kunden  (<50%)   

 

 Riskprioritetstal (RPT): Här multipliceras värdena i felsannolikhet, allvar 
och upptäcksmöjlighet ihop radvis och ger en prioritetslista. Produkten ger 
ett tal mellan 1 och 1000 och ett högre tal betyder ett tyngre fel.  

 Rekommenderad åtgärd: Med RPT som underlag utläses vad som bör 
åtgärdas och förbättras i första hand. Exempel på insatser kan vara andra 
och fler kontroller eller att ändra i processen eller komponenten. 

 

2.5 Tillverkningstekniska teorier 

Nedan beskrivs de viktigaste tillverkningstekniska teorierna som ingår i den produktion som 
berör examensarbetet. 

2.5.1 Strängpressning 

Vid strängpressning framställs rör eller stänger i olika profiler i stor variation av 
tvärsnitt, storlekar och längder. Det är en plastik bearbetningsmetod där 
råmaterialet värms upp tills det får goda egenskaper för att strängpressas [3]. Att 
råmaterialet har hög deformationsgrad karaktäriserar strängpressningen och vid 
uppvärmning får materialet ökad formändringsförmåga och sänkt 
deformationsmotstånd, detta enligt Lennart Hågreryd et al. [2]. 

Lennart Hågreryd et al. [2] skriver vidare att efter uppvärmning placeras 
pressämnet i containern där presstämpeln anbringar en stor kraft för att trycka ut 
materialet genom en matris. Det är, enligt Erik Ullman [3], matrisen som 
definierar profilen på stången i tvärsnitt. Hur detta ser ut teoretiskt visar figur 2. 
Genom denna metod finns det möjlighet att tillverka stänger i många olika profiler 
till ett, i förhållande till andra produktionsmetoder, lågt pris. 

I det plastiska tillstånd som materialet bearbetas kan det ses som en formbar deg. 
Det finns flera omständigheter som kan påverka produktionsresultatet. Exempel 
på sådana faktorer kan vara temperatur, hydrostatiskt tryck, presshastighet och 
allra främst materialet som pressas. De material som är störst inom 
strängpressningsindustrin är aluminium, aluminiumlegeringar, koppas samt 
kopparlegeringar. [3] 
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Figur 2: Principen för direkt strängpressning. [2] 

 

Det finns två typer av strängpressning, direkt och indirekt strängpressning. Vid 
indirekt strängpressning trycks matrisen mot råmaterialet. Då direkt 
strängpressning anammas trycks istället råmaterialet ut i samma riktning som 
presstämpeln. Friktionen mellan pressämnet och containern blir till följd av 
presstrycket mycket hög. Därför krävs ökat presstryck vid ökad 
pressmateriallängd. För bästa resultat är pressverktygen utformade så att 
materialflödet är jämnt fördelat över hela tvärsnittet, men det är i praktiken inte 
möjligt, utan det uppstår alltid en död zon. Ovanstående beskrivs av Lennart 
Hågeryd et al. [2 ] Den döda zonen inträder längst ut i kanterna på kutsen närmast 
verktyget. Materialflödet är här långsamt, näst intill stillastående medan det i 
centrum flödar med störst hasighet [4]. Materialets flödeslinjer vid strängpressning 
visas i genomskärning i figur 3. 

 

 
Figur 3: Materialets flödeslinjer i genomskärning vid strängpressning. [12] 
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De huvudsakliga parametrarna som beaktas vid pressoptimering är 
töjningshastighet och flyttalsgränser. Dessa påverkas av vilken temperatur som 
väljs och beskrivs också av K. Laue [13]. Som en konsekvens av hur dessa väljs 
uppstår dragspänningarna i materialets yta, medan det i centrum uppstår 
tryckspänningar. Till följd av friktionen och deformationen får pressmaterialet en 
temperaturförändring. Denna är störst vid ytan eftersom det är där den mesta 
friktionen uppstår[2]. Om inte rätt temperatur på materialuppvärmningen väljs blir 
pressresultatet mindervärdigt, vilket också ses i figur 4. 

 

 

Figur 4: Materialresultat efter varmformningsoperationer vid varierande 

temperaturer. [14] 

 

Det teoretiska uttrycket för materialutbytet vid materialbalansen vid pressning är: 

Volym= Area * längd  V= A*l  

V1=V2 

A1*l1=A2*l2 

V1= Volym råmaterial   

V2= Volym pressat material 

l1= längd råmaterial 

l2= längd pressat material 

A1=Tvärsnittsarea råmaterial   

A2= Tvärsnittsarea pressat material 
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2.5.2 Betning 

För att rengöra mässingen, efter oxidation, betas materialet. Här löses oxiderna 
upp och avlägsnas. I betbadet ingår ofta svavelsyra och väteperoxid, det 
sistnämnda för att ge ytan en fin lyster. Betning kan också underlätta smörjning 
innan formning av materialet därför att en viss porositet i ytterskiktet kan 
uppkomma [1]. 

2.5.3 Pipes  

Hela detta avsnitt kan refereras till Oliver Rod et al. [4]. Pipes benämns de 
regioner av inneslutningar i slutet på varje direktpressning. Pipes ger materialet 
oönskade egenskaper som till exempel porositet och dålig hållfasthet vilket 
innebär att stången går av redan vid lätta belastningar. Pipes, som även kallas 
bakändesdefekter, är ett problem som alla producenter inom direkt pressning 
drabbas av i olika grad. Detta ses därför som en pressteknisk begränsning.  

Det finns ett par utpräglade faktorer som tycks påverka pressresultatet och antalet 
inneslutningar i produkten. Kutsens yta, uppvärmningen samt temperaturen i 
råmaterialet och containern, att temperaturfördelningen i materialet är jämn, 
pressverktygets geometri samt metallens egenskaper har påvisats vara några av 
dem. Indirekt pressning är ett alternativ där pipes kan undvikas.  

Grunden till att pipes uppkommer är det inhomogena flöde i materialet som 
uppstår på grund av den höga friktionen mellan pressämnet, container och 
pressverktyget. Friktionen skapar då en zon i bakre delen i centrum av 
pressmaterialet där smuts och luft från ytan dras med in i pressningen till följd av 
vakumbildning. Hur materialflödet ser ut i pressämnet då pipes bildas visas i figur 
5.  

 

 
Figur 5: Materialflödet i genomskärning under strängpressningsprocessen vid 

uppkomsten av pipes. [12] 
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Tester visar att pipes lättare uppkommer i mässing i jämförelse med till exempel 
koppar även om förhållandena är identiska. Det beror på att 
värmeledningsförmågan i koppar är ungefär tre gånger större än i mässingen och 
värmen därmed lättare sprider sig. Temperaturen spelar en viktig roll för 
mässingen då de olika materialstrukturerna, och då även egenskaperna, träder in 
kring uppvärmningstemperaturen. Det innebär att om pressmaterialet har olika 
temperatur i yta och centrum får metallen olika egenskaper.   

Den vanligaste metoden för kontroll är att bitar av sista presstången successivt 
bryts av och granskas. Kontrollen upprepas tills stången är tillsynes pipefri. Denna 
metod är dock både arbetskrävande och kostsam. Utvecklingen av en säker metod 
av att utföra tester utan att förstöra stången har idag inte gett några resultat. Det 
finns därför idag inga garantier på att hela stången är pipefri utan att bryta den.  

2.5.4 Kalldragning 

Lennart Hågeryd et al. [2] beskriver teorin om kalldragning. Dragning används för 
att ändra tvärsnittet på profilen eller stången. Resultatet efter dragning är en finare 
ytjämnhet, toleransnoggrannhet samt en förbättring av rakheten i materialet. Det 
finns ytterligare tre primära förbättringar vid dragning, av vilka minst en används 
som syfte för bearbetning. Dessa är reduktion av arean, ökad hållfasthet och 
snävare dimensionstoleranser.  

Det finns flera typer av dragning och några som kan nämnas är tråddragning, 
stångdragning samt rördragning. Vid stångdragning av till exempel koppar och 
mässing dras normalt stänger som strängpressats. Här efterfrågas en finare yta, 
noggrannare mått på tvärarean och högre hållfasthet, likt nämnt ovan.  

2.5.5 Glödgning 

Vid mer än 38 viktprocent zink i mässingen ligger materialet i β- fas och kan 
genom att värmebehandling lyftas upp till α- fasen. Mässingen rekristalliseras och 
nya korn byggs upp. Samtidigt mjuknar materialet, förlängningen ökar och 
hårdheten samt brottgränsen minskar. Glödgning gör mässingen enklare att 
kallbearbeta.  

Vid kallbearbetning fås strukturförändringar och spänningar i mässingen. För att 
förhindra att spänningskorrosion uppstår är avspänningsglödgning nödvändigt. 
Mässingen värms därför upp och därigenom minskar sprickningsrisken avsevärt. 

De faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid avspänningsglödgning är tid och 
temperatur. Ingen ny kornbildning ska ske, till skillnad från t.ex. mjukglödgning. 
Vid avspänningsglödgning omlagras de många dislokationerna vilket resulterar i 
att spänningarna minskar. Alltså blir hållfastheten för mässingen oförändrad 
medan spänningarna minskar avsevärt.[1] 
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2.5.6 Riktning och rilning 

Syftet med riktning är att forma stången rak och bibehålla rakheten. Denna böjs 
därför till ett längre läge än till den faktiskt är rak och det uppstår en förlängning 
på ena sidan av stången och en förkortning på andra sidan. Vid böjningen uppstår 
en elastisk deformation och vid fortsatt böjning plastiseras ytan för att vidare 
sprida sig mot stångens mitt. Ett material med hög hållfasthet måste böjas längre 
än ett med låg då den plastiska deformationen uppstår senare. Bearbetningen kan 
utföras i både varmt och kallt tillstånd. Nedan beskrivs två typer av riktning av 
stänger, rullriktning och rilning. 

Rullriktning innebär att stången böjs fram och tillbaka mellan rullar. Hur detta ser 
ut gestaltas i figur 6 nedan. Den första och sista böjningen bör vara stora och 
böjningen minskar sedan i mitten. Att de böjningarna är kraftigast beror på att 
tvärsnittet redan vid första böj bör plastiskt deformeras till 80 procent och på att 
stången vid sista böjen ska återfjädra för att bli rak. Vid rullriktning förblir 
stångens ände krökt och längden som inte rakhetsbearbetas bestäms av avståndet 
på de sista tre rullarna. Den del av änden som inte når över tre rullar uppnår inte 
heller rakhet. Avståndet på rullarna är knutet till kraftkravet, - det ökar då rullarnas 
avstånd minskar.   

 

 
Figur 6: Rullriktning. [15] 

 

Vid en vanlig typ av rilning roteras stången mellan två valsar, en konkav och en 
konvex, samtidigt som den genom vridning böjs i alla riktningar. Stången kan vid 
rilning bli riktad ut till mycket nära ändarna. Det finns även möjlighet att polera 
ytan med denna typ av riktverk. I figur 7 visas hur ett rilverk, likt beskrivet ovan, 
kan se ut. All information i detta avsnitt är beskrivet utav Hans Sandberg [15].  

 

 
Figur 7: Riktning genom rilverk. [15]
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3 Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs hur de olika metoderna använts och genomförandet av 
dem. Här redovisas också hur examensarbetet har byggts upp och vilka ingående 
faktorer som använts i till exempel de befintliga dokumenten. Här redovisas för 
hur de olika delarna har använts och hur de olika metoderna relaterar till varandra.  

 

3.1 Litteraturstudier 

För att förnya och fördjupa de teoretiska processbeskrivningarna om främst 
strängpressning och dragning lästes tillverkningsteknisk litteratur om dessa ämnen. 
Även de andra, i teorin beskrivna bearbetningsmetoderna har behandlats via 
denna litteratur. Materialteknisk litteratur om mässingens egenskaper har lagt 
grunden till förståelsen för hur material beter sig. Kunskaper om begreppet och 
förekomsten av pipes har främst intagits genom forskningsrapporter. 

Vidare har flertalet böcker inom ämnet kvalitet använts för att göra 
felmöjlighetsanalysen. Högskolan i Jönköpings databaser, såsom DiVa och Google 
Schoolar, och rekommendationer från lärare samt medarbetare på Nordic Brass 
har använts för att hitta relevanta artiklar och litteratur. All litteratur har lästs för 
att skapa en bred kunskapsgrund med fokus på rapportämnet, men också för att 
alstra kritiskt tänkande och frågor kring de metoder och teorier som använts.   

 

3.2 Datainsamling inför nulägesbeskrivning  

3.2.1 Befintliga dokument 

Vid början på nulägesanalysen lästes processbeskrivningar, arbetsinstruktioner och 
syfte för varje bearbetning. Parallellt nulägesanalysens gång har även statistik 
behandlats. Statistiken har beskrivit produktionens materialutbyte under tre år, där 
bearbetat material har rapporterats efter pressning, kalldragning, kapning och 
fasning och slutligen buntning samt lådpaketering. Här är också data som 
tillexempel start och slut datum, legering, tillverkningsordernummer och 
artikelnummer noterat. Dessa data var skapade av medarbetarna på respektive 
arbetsstation för att kunna följa en orders volymflöde. Register över de olika 
artiklarna, med bland annat presslängder, pressmått, längd och tvärsnitt på färdig 
stång har också granskats. Detta register har använts som uppslagsverk för de 
olika artiklarna där informationen har varit till för medarbetarna och till viss del 
kunderna. Statistiken och registret har sedan byggts samman till en databas. Vidare 
har även en intern reklameringsstatistik använts för att ge en föraning om 
problemhistoriken. 

Databasen har legat till grund för att skapa diagram av materialutbytet mot olika 
parametrar, som bland annat volym på färdig stång, presslängd och kutslängd. Alla 
materialutbyten under 0,4 har sorterats bort, då det, enligt kunniga medarbetare, 
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har skett något undantag vid de tillverkningsorderna. Diagrammen upprättades för 
att jämföra teori och verklighetens historik. Resultatet av värdena i databasen 
valdes sedan att presenteras utifrån rapportens frågeställning.  

3.2.2 Direkta, systematiska och osystematiska observationer 

Under arbetet med rapporten har författaren gjort direkta, systematiska och 
osystematiska observationer. Det är främst den senare tekniken av de två nämnda 
som brukats. Observation har gjorts med olika tillvägagångssätt beroende på vad 
som ska granskas.  

I första skedet valdes observationerna att göras mer osystematiska då 
processflödet undersöktes för att skapa en nulägesbeskrivning. Observationerna 
var då av mer utforskande syfte och inga bestämda beteenden analyserades. Dock 
var det planerat vad och vilka situationer som skulle besökas och vilken 
information som observationerna syftade till att ge. Till exempel gjordes först en 
rundvandring på hela verket för att få en helhetsbild. Senare valdes en specifik 
arbetsstation, till exempel strängpressen, att studeras. Författaren valde då i första 
hand förhålla sig som en betraktare och se på hur processen fortlöpte. De som 
valdes att iakttas var i första hand den eller de medarbetare som arbetade på den 
aktuella stationen samt funktionen av bearbetningsprocessen.   

Senare i examensarbetets fas genomfördes observationerna mer systematiskt och 
val av granskningspunkter och syfte upprättades i ett schema. Prioriteten låg på att 
mäta längden på det bitar som kapades och grunden till den kapade längden.   

3.2.3 Fokuserande intervju 

Som en del av datainsamlingen och i samband med observationer har fokuserande 
intervjuer också gjorts. Dessa har hållits i samband med observationerna och 
syftade till att ge en förståelse till produktprocessen och varför materialbortfallen 
uppstod. Att fråga om de moment som skilde sig från teorin var också av vikt. 
Här fick uppfattningen om verkligheten och resultaten på pappret jämföras. 
Intervjuerna fokuserade även på hur de olika medarbetarna resonerade kring 
arbetsmomenten och vad som låg till grund för dem. Varierande frågor uppkom 
under olika intervjuer, men standardfrågor vid intervjuerna var: 

 Vilka arbetsmoment utförs vid din arbetsstation och vad är syftet med 
dem?  

 Hur väljer du dina inställningar? 

 Vad händer vid din station/ vid nästa bearbetning om du gör annorlunda/ 
förslag? 
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3.3 Genomförande av FMEA- analys  

3.3.1 Fas 1 

Nulägesanalysen gav fakta om i vilka delar av tillverkningsprocessen och hur det 
föll mässing i produktionen. Dessa antogs som felmöjligheter. För att få ett 
fullgott resultat av analysen krävdes också svar på varför arbetsgången såg ut som 
den gjorde, vilket bidrog till förståelse av produktionen. Insamlad statistik 
granskades även för att undersöka om det fanns någon bearbetnings som tydligt 
visade ge ett lägre regelbundet materialutbyte. Efter diskussion tillsammans med 
produktionschefen, logistik, samt detaljplanerare uppkom även kunskap och fler 
idéer om felmöjligheter.  

Vidare gjordes även flera studiebesök ute i produktionen där tillverkningsstegen 
granskades. Här jämfördes statistiken och grunderna till materialutbytet i 
praktiken. Särskilt fokus lades på pressning och dragning eftersom materialutbytet 
enligt statistik föll mest vid dessa steg. Här intervjuades även medarbetare som 
beskrev hur de arbetade och vad de hade för tankar om felmöjligheter. 
Tillsammans med detaljplanerarna på pressverk respektive stångverk diskuterades 
felmöjligheterna fram.  

3.3.2 Fas 2 

Efter överläggning tillsammans med detaljplaneraren för pressverket passades 
problemmöjligheterna in under de olika tillverkningsstegen. Vid denna tidpunkt 
gjordes även en granskning av vilka kontroller som gjordes för att upptäcka de 
olika felmöjligheterna. Här kunde det utläsas vilka felmöjligheter som också 
behövde framtida kontroll och av vilket slag samt i vilken utsträckning de 
befintliga kontrollerna utfördes.  

3.3.3 Fas 3 

I sista fasen diskuterades sannolikheten för de möjliga felens förekomst. Här 
granskades även statistik ännu en gång över de fel som blivit reklamerade. Övriga 
fel utgick från erfarenheter från produktion, där båda detaljplanerarnas kunskaper 
är stora. Utifrån dessa fakta och kunskaper sattes värden på sannolikheten för 
förekomst av felmöjligheterna.  

Allvarligheten för tillfällen då felet uppkommer bedömdes och värderades utifrån 
hur allvarlig konsekvensen för materialutbytet blir. Här noterades även hur stor 
sannolikheten var att felet upptäcktes med hjälp av de befintliga och obefintliga 
kontroller som finns. Värdet för sannolikheten för förekomst, tillsammans med 
värdet för allvaret och upptäcksmöjligheten multiplicerades sedan till ett 
riskprioritetstal för varje felmöjlighet. Här blev prioritetslistan tydlig och fokus på 
förbättringsåtgärder som var extra viktiga kunde sättas. Denna fas utfördes enskilt 
med respektive detaljplanerare för pressverk och dragverk.  
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4 Resultat och analys 

I kapitlet resultat och analys redovisas de resultat som metoderna och 
genomförandet har givit upphov till. Inledningsvis presenteras en 
nulägesbeskrivning av produktionen följt av materialutbytet till följd av de 
regelbundna materialbortfallen. Senare visas resultatet av FMEA- analysen och 
uppbyggnaden av den produktionsberäkning som varit ett mål med rapporten. Sist 
i kapitlet analyseras resultaten. 

 

4.1 Nulägesbeskrivning av bearbetningar och 
tillvägagångssätt vid stångtillverkning 

Som en grundläggande fas i examensarbetet har en nulägesbeskrivning gjorts. 
Nulägesbeskrivningen berättar om tillverkningsstegen för en grov stång.  

Vid smältverket på Nordic Brass produceras mässing, i olika form och legering, av 
upp till 90 procent återvunnet material. Företaget köper skrot från kunder och 
andra leverantörer vilket de förädlar till ren mässing. Denna smälts och gjuts sedan 
till råmaterial i form av tackor och pressråämne. Tackorna säljs obearbetade 
medan pressråämnet delas upp i multiplar för att sedan användas vid tillverkning 
av stång och tråd i varierande tvärsnitt, längd och form. Bearbetning på vägen till 
försäljning kan vara dragning, betning, glödgning, riktning, kapning och fasning.  

I sista steget förpackas stängerna, vilka sedan levereras till kund eller 
färdigvarulager. En andel av stängerna går till mutterverket där de varmpressas 
innan slutmomentet till mutter görs. Efter detta moment läggs också de i lager 
eller säljs direkt till kund. Denna nulägesbeskrivning skildrar tillverkningen av 
grova stänger. Sist i nulägesbeskrivningen ligger figur 12 och 13 vilka visar en 
överblick på materialbortfallen och medelvärdet för materialutbytet vid de 
respektive tillverkningsstegen där ett materialbortfall påvisats.  

Det finns två tydliga resurser som kan urskiljas vid tillverkningen 
stångtillverkningen, maskinerna och medarbetarna. Medarbetarna har detaljerad 
kunskap av utförandet inom sina respektive områden. Under året finns det flera 
planerade stopp då underhållsinsatser utförs.  
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4.1.1 Detaljerad beskrivning av pressverk  

I detta kapitel kommer detaljerna kring tillverkningen, från val av göt till betning, 
av grov och rak stång att skildras. Denna redogörs för i fallande 
bearbetningsordning, det vill säga första steget kommer först och det sista beskrivs 
sist. En överblick av materialflödet i pressverket ses i figur 8. Pressverket har som 
huvudsyfte att pressa göt till stänger i olika dimensioner, profiler och legeringar.  

 

 
Figur 8: Stångtillverkning i pressverket. [16] 

 

4.1.1.1 Göt och kuts 

En av mässingsprodukterna som gjuts i smältverket är pressråämnen, också kallat 
göt. Götet gjuts i stora cylindrar med längderna 5800mm eller 2900mm och 
diametern 205mm eller 280mm. Göten delas upp i jämna längdmultiplar kallade 
kuts. I figur 2 kallas kutset för pressämne. Det finns även möjlighet att dela upp 
götet i olika längder så länge som kutsens längder totalt summeras till ett helt göt. 
Kutslängderna kan utläsas i tabell 4.1.1.1 och alla multiplar som är delbara med två 
kan också kombineras med varandra, de som är delbara med tre med varandra och 
så vidare. Att den totala kutslängden för multiplarna tillsammans inte ger götets 
exakta längd beror på att sågklingans blad ger ett materialbortfall på ett par 
millimeter. 



Resultat och analys  

25 

 
Tabell 4.1.1.1 Kutslängderna och antalet multiplar på ett göt 

 

Götlängd 
[mm] Kutslängd [mm] Multiplar 

5800 2900 720 8 (4) 

5800   640 9 

5800 2900 575 10 (5) 

5800   523 11 

5800 2900 475 12 (6) 

5800   443 13 

5800 2900 410 14 (7) 

5800   380 15 

5800 2900 365 16 (8) 

5800   340 17 

5800 2900 320 18 (9) 

5800   300 19 

 

Det pressämne som lämnas kvar i presscontainern kallas restgöt och den minsta 
längd som kan lämnas efter pressning är idag 50mm. Eftersom att minsta längd 
för restgötet är lika stort oavsett kutslängden kan det generellt utläsas att 
materialutbytet ökar med längden på kutset. Därför används idag inte kuts kortare 
än 443mm. Detta visas också i statistiken i figur 9 där kutslängden kan utläsas på 
x-axeln och materialutbytet på y-axeln.  

 

 

Figur 9: De i statistiken använda kutslängdernas materialutbyte. 



Resultat och analys  

26 

 

Att kombinera multiplar som inte går jämnt ut på ett göt innebär mycket tungt 
och farligt manuellt arbete där kutset lyfts in och placeras för hand. Idag används 
respektive kuts där den beräknas ge så högt materialutnyttjande, för respektive 
order, som möjligt. Vilken kutslängd och hur många av denna längd som används 
beräknas i första hand av hur stor kundordern är. Längderna som beställs 
beräknas sedan om till massa. Massan prövas därefter gentemot kutsens massa och 
den som ligger närmast väljs. Kutsen väljs alltså utifrån den efterfrågade 
orderkvantiteten. Dock läggs alltid en procentuell differens på de färdiga 
stängernas vikt eftersom att det alltid finns en förlust under tillverkningens gång.  

Vid mycket små orderkvantiteter kan problem uppstå eftersom de kuts som är 
bäst anpassade för att ge maximalt materialutbyte resulterar i en överproduktion. 
Istället väljs då kortare kuts, vilket istället resulterar i knappt dubbelt så mycket 
restmaterial. Detta problem kan också uppstå då orderkvantiteten är för stor för 
en specifik kuts, men för liten för nästa kutsstorlek.  

Kutsens yta påverkar hur resultatet av stången blir. Vid ojämn yta uppstår lätt så 
kallade pipes i stången. Det beror på att en smutsig eller ojämn yta skapar mer 
friktion i presscontainern, vilket ger upphov till pipen. Kutsens legering samt 
stångens form och längd påverkar hur mycket av kutset som blir rest efter 
pressning. Kutsens yta influerar även hur mycket som måste skrapas ur väggarna 
vid rensning av presscontainern, där ojämn yta betyder mer rest.  

4.1.1.2 Strängpressning 

Innan strängpressning värms kutsen upp till mellan 600⁰ C och 800⁰ C i en 
induktiv ugn. Därefter förs ett kuts in i containern för att sedan pressas ut och 
denna procedur upprepas för de kommande kutsen. Upp till vilken temperatur 
materialet värms upp beror på vilken legering kutsen består av samt vilken volym 
det har. Tabeller över rekommenderade inställningsvärden, som till exempel 
temperatur och presshastighet, tillhandhålls. Materialet värms dock alltid upp till 
β- fas. Idag ser medarbetarna att temperaturjämnheten i kutsen och i ugnarna 
skiftar.  

Nordic brass har idag en standard på som säger att det alltid ska bli minst 50 cm 
restgöt kvar efter pressning . Detta grundas på att risken för mycket pipebildning 
ökar vid längre pressning. Risken för pipes ökar även då grövre stänger pressas, 
något som leder till att ett större restgöt oftast lämnas vid dessa pressningar. På 
grund av den standarden försöker företaget alltid att använda så långa kuts som 
det optimalt går eftersom kortare kuts ger ett lägre materialutbyte. 

Vid pressning finns det flera faktorer som påverkar hur mycket restgöt som 
lämnas. Volymen av det valda kutset jämfört med pressvolymen är en av de 
naturliga faktorerna till mängden restgöt. Vidare kan val av profil, legering som 
pressas samt tvärsnittsarean bidra till mer eller mindre restgöt. Olika profiler har 
varierande kvaliteter och i kombination med de olika legeringarna, vilka har skilda 
materialegenskaper, får pressningen anpassas efter dem.  
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Volymen som pressas ut är alltid multiplar i två eller tre av de volymer som de 
färdiga stängerna ska ha. Längden på dessa presslängder beror dels på 
ovanstående, men också väljs också så att de är hanterbara för kommande 
bearbetningar. Pressdimensionen är alltid större än det färdiga tvärsnittet och 
storleken beräknas ut efter vilka egenskaper materialet vid kalldragning. 

Varje presslängd kapas i början och i slutet på pressningen pågrund av att 
utpressaren lämnar avtryck på presslängden och att den sista biten blir ojämn. Hur 
mycket som kapas i fronten beror på presshastighet och hastighet på utdragaren. 
Totalt kapas minst en meter vid varje pressning. Pressföraren ställer själv in när 
utdragaren ska slå ihop. 

Idag pressas vissa order, upp till och med diameter 35mm, genom ett verktyg med 
två matriser, så kallad två- hålpressning. Enligt statistiken tillverkas 20procent av 
tillverkningsorderna genom två- hålpressning. Stängerna genomgår i dessa fall två 
kapningar i fronten och änden vid pressen och två ändar bryts vid pipebrytningen. 
Det innebär minst en extra brytlängd vid pipebrytningen. Pipebrytningen bokförs 
idag tillsammans med kalldragningen. 

4.1.1.3 Betning  

Alla stänger betas i svavelsyra för att rengöra dem från oxider som uppstår under 
pressningen. Detta förebygger även att skador på kommande operationers verktyg. 
Efter betning läggs även stängerna i varmbad där syran sköljs bort.   

4.1.2 Detaljerad beskrivning av stångverk 

I detta avsnitt beskrivs vidare bearbetning av stängerna i stångverket. Stångverket 
ansvarar för färdigställande av de varmpressade produkterna. Detta innebär bland 
annat kalldragning och riktning av stängerna samt kapning och packning av de 
leveransklara produkterna i rätt dimension och längd. Alla bearbetningar skildras 
nedan i fallande ordning. Flödesbilder över de tre aktuella stångtypernas 
tillverkning visas i figur 10 nedan.  
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Figur 10: Tillverkningsflödet för rak varmpress, rak svarvmässing och rak profil. [16] 

 

4.1.2.1 Pipebrytning samt kalldragning 

Efter att mässingen har pressats utförs en pipebrytning, vilket innebär att sista 
presslängdens bakände bryts av i mindre bitar. Här undersöks då om det finns 
pipes eller inneslutningar i stången. Stångens bakände synas med blotta ögat och 
då den är tillsynes pipefri, bryts den ytterligare en gång till innan den skickas den 
vidare. Hur mycket av stången som bryts bort varierar både på vem som bryter, 
men även på vilken slags stång som behandlas. Pipen är som beskrivet i teorin en 
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svår faktor för produktionen att förutse, vilket leder till viss osäkerhet i 
produktionsmängden. Hur mycket stång som bryts bort till följd av 
bakändesdefekter registreras inte idag. Det finns idag ingen säkert kontroll att 
säkerställa att stången är hundra procent pipefri.  

Då pipebrytningen är klar dras den långa stången för att minska spänningarna och 
rikta slutprodukten. Innan kalldragningen startar görs en kontroll där verktyg och 
märkning jämförs med operationskortet för att säkerställa riktighet. Hur dragaren 
är inställd justeras först från grundinstruktioner, men också på erfarenhet.  

Efter bearbetningen får stången en annan tvärsnittsarea och finare yta än efter 
pressningen. Vid dragning i maskinerna på Nordic Brass dras stången med hjälp 
av en tång genom matrisen och kapas i slutet med en pendelkapare. Eftersom att 
tångens grepp ger avtryck i mässingen kapas minst 10 centimeter i fronten. En bit 
i bakre änden kapas för att komma närmre den beställda längden. Denna kaplängd 
beräknas genom att ett räkneverk mäter så att total längd för de multiplar, som 
mellanlängd ska räcka till, fås ut. 

I samband med kalldragningen riktas eller rilas stängerna och efteråt görs en tillsyn 
så att stängerna är raka. Den sista och första biten av stångpartiet mäts så de håller 
tillverkningstoleranserna. Hela längden mäts för att se att beräknad längd uppnås. 
Under bearbetningens gång synas även stångens yta för att eventuella defekter ska 
upptäckas så tidigt som möjligt.  

4.1.2.2 Glödgning 

Raka svarvstänger avspänningsglödgas för att ta bort eventuella restspänningar i 
materialet. Det kontrolleras alltid så att temperaturen uppnår inom rätt tid i alla 
delar av ugnen med hänsyn till hur mycket material som glödgas samtidigt. Dessa 
stänger glödgas ibland även en gång innan de dras för att åstadkomma en 
fasomvandling från β- fas till α- fas och få ett avzinkningsresistent material. 

4.1.2.3 Riktning och rilning 

Stängerna rakhet kontrolleras genom riktning eller rilning beroende på vilket 
tvärsnitt de har. De hexagoniska stängerna riktas medan de runda stängerna kan 
både riktas och rilas. De första paren av stängerna bockas så att spänningarna 
uppfyller köparens krav. De övriga kraven, till exempel vridning, dimension, radie 
eller yta, får i detta steg inte påverkas negativt och kontrolleras därför ytterligare. 
Om någon stång inte skulle uppfylla dessa fordringar upprepas bearbetningen 
alternativ skickas den till skrot. Denna bearbetning utförs i samband med dragning 
och för kapning och fasning. Om någon stång är eller blir defekt bokförs 
materialbortfallet vid den aktuella operationen eller operationen efter.  

4.1.2.4 Kapning och fasning av stång 

Vid denna bearbetning kapas stängerna till sin beställda längd. En del av orderna 
fasas sedan i en eller båda ändar. Maskinen har en begränsning som gör att 4 
centimeter är den minsta längd som kan kapas i vardera änden. Fasmaskinens 
inställning utgår från denna begränsning samt önskad slutlängd. Då färdiga 
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stånglängden är så tillräckligt kort att den dubbla längden kan bearbetas i 
kapmaskinen kan stången kapas dubbla gånger.  

Om stången ska fasas bestäms dels av kunden, men bearbetningen finns även som 
standard för vissa stänger. Anledning till fasning kan vara att stången vid 
bearbetning hos kund är lättare att fästa eller passa in i verktyg som till exempel en 
svarv. Alla stänger kapas i bådas ändarna för att få en fin ändyta. Vid inkörsporten 
till fasningen kontrolleras att rätt material fasas och i slutet att alla stänger blivit 
fasade samt att centrummåttet stämmer över ens med toleransen. En okulär 
kontroll av ytan görs under bearbetningen. 

4.1.2.5 Buntning och lådpackning 

Efter att mässingen genomgått respektive bearbetningsmoment och godkänts i alla 
kontroller förpackas de i bunt eller låda för att förhindra skador på stängerna och 
på den som hanterar dem. Här skrotas stänger som inte uppfyller de visuella krav 
som ställs. Finns det stänger som tillexempel inte har rätt längd eller har ytdefekter 
plockas dem bort. Företaget har ett orderkrav på +/-10 procent, och då det sker 
en överproduktion kan det därför i vissa fall skrotas material på grund av det. En 
bunt bör väga 500kg, +/- 10 procent.  

 

4.2 Nulägesbeskrivning av regelbundna materialbortfall 
och materialutbyte 

 De materialbortfall som är konstanta uppstår vid strängpressning, pipebrytning, 
dragning och renkapning. Vid pressen kapas en bit i fronten, på grund av att 
utdragarens tång lämnar defekter, och en bit i slutet för att få ett jämnare 
stångslut, då ett- hålpressning används. Vid två- hålpressning kapas dubbla längder 
vid strängpressningen och pipebrytningen. Idag planeras produktionen utifrån en 
tillverkningsorders vikt och den procentuella differens som adderas. Hur stor 
volym som pressas ut ur pressen i förhållande till hur stor volym de färdiga 
stängerna behöver styr alltså materialbortfallen i resten av produktionen. 
Pipemängden som bryts är svår att definiera eftersom den varierar med press och 
materialegenskaper, men är ett regelbundet materialbortfall eftersom pipebrytning 
gör vid varje pressning. 

Vid dragning av stången kapas minst 100mm i fronten, men detta varierar ofta 
uppåt på grund av att dragningshastigheten är så pass stor att stångens 
rörelseenergi inte hinner stoppas vid bestämd tidpunkt. Biten som kapas i bakre 
ändan bestäms utav den totala längden som återstår och kan som minst vara 0mm. 
Vid renkapningen måste stången vara mer än 40mm längre på varje sida än färdig 
längd. Detta beror på kapmaskinens hanteringsbegränsningar för att kunna kapa 
materialet till rätt slutlängd. En materialflödesbild över de regelbundna 
materialbortfallen i den grova stångtillverkningen visas i figur 14. Dessa är också 
beskrivna i tabell 4.2.1 där minsta material som kan gå förlorad presenteras 
tillsammans med de intervall där materialbortfallen uppmätts.  
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Tabell 4.2.1: Längder som faller bort vid produktionen av stänger 

 

Bearbetning 
 Materialbortfallets 
position 

Minsta 
materialbortfall 
[mm] 

Uppmätta 
materialbortfall 
[mm] 

Restgöt   50 50-100 

Kap efter press front 500 500-1000 

  bak 300 300-600 

Pipe-brytning 
 

 kan ej förutses   

Kap efter dragning front 100 140-500 

  bak 0 40-600 

Renkapning och 
fasning 

 
85 85-100 

 

Hur stort materialbortfallet är vid respektive tillverkningsorder är dock mycket 
varierande. Detta kan också utläsas i statistiken där totala materialutbytet för de 
enskilda artiklarna är mycket spritt. Exempel på två storsäljande artiklars 
materialutbyte kan utläsas i figur 11 och figur 12. I figurerna är en punkt en 
tillverkningsorder och materialutbytet kan utläsas på y-axeln och volymen för 
aktuella artiklar ses på x-axeln.  

Varje bearbetning har en instruktion där syftet med förädlingen och vilka steg som 
ska genomföras beskrivs. Dock saknas exakta instruktioner hur dessa steg ska 
genomföras. Varje medarbetare arbetar utifrån befintliga instruktioner, men 
kompletterar med sin erfarenhet då luckor uppkommer.  

 

 
Figur 11: Materialutbyte vid tillverkning av artikel M63-709–02100. 
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Figur12: Materialutbyte vid tillverkning av artikel M03-602–0420001.  

 

Totala materialutbytet sjunker, enligt statistik, vid två- hålpressning. Medelvärdet 
för materialutbytet vid ett- hålpressning är 0,687 medan två- hålpressningsutbytet 
ligger drygt två procent under på 0,666, då samma tvärsnittområde gäller. Samma 
förhållande mellan ett- och två- hålpressning gäller enligt statistiken vid 
strängpressningen. Dock visar statistiken att materialutbytet är jämnt efter 
dragningen, där ett- hålpressning har ett materialutbyte på 0,927 och två- 
hålpressningen 0,930. Detta visa också i figur 13, där antalet presshål visas på x-
axeln och materialutbytet i dragmaskinen Bültmann på y-axeln.  
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Figur 13: Materialutbytet i dragmaskinen för ett- respektive tvåhålspressning. 
 

Vidare uppstår även materialbortfall vid riktning, rilning, buntning och lådpack på 
grund av att stängerna inte uppfyller de materialkrav som finns. Dessa klassas 
dock som avvikande defekter, och kan inte ses som regelbundna. I statistiken är 
materialutbytet efter strängpressning, dragning, kapning och fasning buntning och 
lådpack noterade. Totala medelutbytet för alla statistikens bokförda moment ses i 
figur 15. Vid en tillverkningsorder kan flera stänger inte uppfylla kvalitetskraven, 
medan alla uppfyller kraven vid nästa.  
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Figur 14: Överblick över de regelbundna materialbortfallens uppkomst.  

 
 

 
Figur 15: Medelvärdet för det totala materialutbytet för grov stång vid respektive 

tillverkningssteg där materialbortfall uppstår enligt statistik.
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4.3 Resultat av FMEA- analys 

I tabell 4.3.1 följer ett utdrag ur FMEA- analysen där de tre högsta riskprioritetstalen 
presenteras. Hela FMEA- analysen kan läsas i bilaga1  

 

Tabell 4.3.1: De tre högsta riskprioritetstalen i FMEA- analysen. 
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Pressverk 
Sträng- 

pressning 
För kort 
pressning 

In-
effektiv 
produk-
tion & 
sämre 

material-
utbyte 

Behöver inte 
pressa mer 
för order-
kvantiteten  

Nej, ingen 
kontroll 

förrän op 
slutförd. 

Nästa 
bearbetning 
synar så att 
orderkvanti

teten 
stämmer.  

9 
>50
mm 
rest-
göt 

regel
bund

et 

7, sänker 
material-
utbytet 

betydligt 
p.g.a. 

restgöt  

1, märks 
alltid vid 

nästa 
bearbetning 

63 

Anpassa 
kutslängder mot 

tillverkningsorder
/ Passa befintliga 
kutslängder mot 

tillverkningsorder 

  
Pipes 

Stång 
bryts, 

material-
utbytet 
sjunker 
och ev. 

ouppnåd
d order-
kvantitet 

Pipes i 
stången p.g.a. 
pressteknisk 
begränsning 

Ja, okulär 
kontroll av 
brytlängder 
tills pipes 
upphör 

10, 
vid 

varje 
press-
ning 

1 2 20 

Undersök om 
tvåhålspressnings 
materialflöde stör 

pipebildning 

 Kall-
dragning 

 Uppnå 
rätt 

tvärsnitt 
och 

förbättra 
rakheten 

Bakre 
kapning 

Sämre 
material-
utbyte 

Längd på 
stången 

anpassas för 
att få rätt 

längd till nästa 
bearbetning 

och den 
färdiga 
stången. 

Nej  

10, 
vid 

varje 
drag-
ning 

1 2 20 

Inget syfte med 
kapningen, 
minimera 
kapningen 
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4.4 Uppbyggnad av produktionsberäkning utav 
materialutbytet 

4.4.1 Grunduttrycket 

Utifrån kunskaperna från nulägesbeskrivningen, kapitel 4.1 och 4.2, byggdes ett 
teoretiskt grunduttryck för stångtillverkningen upp. Det teoretiska uttrycket för 
materialbalansen och materialutbytet är baserat på kapitel 2.2. Vid produktion 
råder följande: 

Volym= Area * längd  V= A*l  

V1=V2 

A1*l1=A2*l2 

V1= Volym råmaterial   

V2= Volym pressat material 

l1= längd råmaterial 

l2= längd pressat material 

A1=Tvärsnittsarea råmaterial   

A2= Tvärsnittsarea pressat material  

Grunduttrycket för Nordic Brass grova stångproduktion blir utvecklat:  

 

 

 
 
N= Antal 
L= Längd 

A= Area 
 
Arean kan vidare skrivas:  

 

 

  

d= diameter 
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Produktionsberäkningarna valdes att göras generella med de värden som tagits 
fram som fasta materialbortfall istället för användningen av statistik. Anledningen 
till detta är att statistiken ger värden inom så stort område att det är svårt att 
bedöma vad som är sannolikt. FMEA- analysen visade att materialutbytet sjunker 
här främst då tillverkningsordern inte är jämlik mot kutsvolymen. Även statistiken 
visade att materialutbytet var som lägst vid pressningen. Med utgångspunkt från 
grunduttrycket ovan i kombination med statistiken, FMEA- analysen och dagen 
tillvägagångssätt valdes tre synvinklar att bygga produktionsberäkningarna och 
granska materialutbytet utifrån: 

 Produktionsberäkning 1: Vad blir materialutbytet om kutslängden anpassas 
efter tillverkningsordern?   

 Produktionsberäkning 2: Vad blir materialutbytet då tillverkningsorder 
passas och kombineras efter alla befintliga kutslängder?  

 Produktionsberäkning 3: Vad blir materialutbytet då två tillverkningsorder 
passas och kombineras efter alla befintliga kutslängder mot en 
tillverkningsorder?  

Vidare har dessa förslag diskuterats utifrån hur de fungerar i praktiken i 
produktionen, då tillvägagångssättet inte skall störas. Vid resultatberäkningen 
användes statistiken som grund för att välja de vanligaste artiklar för test. Dessa 
ses i bilaga två. Artiklar som är fysiskt identiska valdes att inte testas upprepande 
gånger.  

I de två sista frågeställningarna beaktas tre olika alternativ, beroende på hur dagens 
tillverkning planeras, vilka möjligheter som finns i dagens produktion och hur 
företaget skulle kunna utveckla sin produktionsplanering utan att ändra 
tillverkningsflödet. I alternativ ett kan alla befintliga kutlängder kombineras, i 
alternativ två kan endast en kutslängd kombineras och i alternativ tre kan kuts, 
som ett göt är delbart med, väljas. 

I tabell 4.4.1.1 visas de kortaste längder som aktuella maskinen kan kapa och de 
längder som använts i beräkningen. Att längderna som antagits är längre än 
minimum beror på att noggrannheten i maskinerna skiftar med inställningarna. 
Om kapen blir längre än minimum fallerar alltså beräkningen och orderkvantiteten 
kan misslyckas att uppnås.  

Kapningslängden efter dragning har dubblerats då den främre kapningen varierar 
beroende på draghastighet och den bakre kapningen beror på hur mycket som 
kapats i fronten. Har stången hög draghastighet blir den främre kapningen alltså 
längre och den bakre kortare.  
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Tabell 4.4.1.1: Längd på materialbortfall vid produktion av stång 

 

Bearbetning 
 Materialbortfallets 
position  

Minsta 
materialbortfall 
[mm] 

Uppmätta 
materialbortfall 
[mm] 

Antaget 
materialbortfall 
[mm] 

Restgöt   50 50-100 50 

Kap efter 
strängpressning Front 500 500-1000 700 

  Bak 300 300-600 350 

Pipe-brytning 
 

 kan ej sättas 
konstant   1000 

Kap efter 
dragning Front 100 140-500 200 

  Bak 0 40-600 0 

Renkapning 
och fasning 

 
85 85-100 90 

4.4.2 Produktionsberäkning 1: Anpassa kutslängd mot 
tillverkningsorder 

 

 

+

 

 

Vid denna beräkning förutsätts att pressningen sker i ett steg och pipen uppkomst 
är begränsad likt vid indirekt pressning. Materialutbytet beräknas vidare: 

 

4.4.3 Produktionsberäkning 2: Enkel tillverkningsorder passas mot 
befintliga kuts 

För att veta hur mycket material som går åt per stång till den aktuella 
orderkvantiteten ställs följande kalkyl upp.  

 
(1) 
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Vidare beräknas alla kutsens volym efter pressningen med de kutslängderna i 
tabell 4.1.1.1 i nulägesbeskrivningen . Kapning i front och bak på presslängderna 
samt pipebrytningen utförs en gång per kuts och subtraheras därför från kutsets 
volym. 

(2) 

 
Eftersom att det endast är aktuellt att producera hela stänger beräknas hur många 
stänger som kan tillverkas på aktuellt kutslängd (kuts k). 

(3) 

 

Det aktuella antalet kutsar som behövs av kuts k blir: 

(4) 

 

För att passa sista kutslängden mot en eventuellt bättre sista kutslängd beräknas 
hur många stänger som blir kvar till sista kutset.  

  (5) 

 

Volymen för de sista stängerna passa sedan mot de kuts k samt de kortare 
kutsvolymerna för att få ett optimerat materialutbyte. Den volym som är närmast 
resterande stångvolym väljs som optimal sista kutslängd.  

(6) 

 

Materialutbytet i alternativ 1, då det sista kutset är en valfri befintlig kutslängd, blir 
därefter: 

(7) 

 

Då alla kutslängder är de samma i alternativ 2 behöver endast steg (1)-(4) beräknas 
och materialutbytet blir därefter: 
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Då göten vill delas upp i multiplar så att hela götlängden används testas uttryck (6) 
ännu en gång endast mot de kutsvolymer som tillsammans är delbara på ett kuts. 
Materialutbytet i alternativ 3 blir därefter: 

(9) 

4.4.4 Produktionsberäkning 3: Två tillverkningsorder kombineras och 
passas mot befintliga kuts  

För att två order ska kunna kombineras måste de ha samma legering och samma 
pressmått. Detta kontrolleras innan beräkning.  

Steg (1)-(5) i beräkningen av en enkel tillverkningsorder nyttjas åter. Värdena från 
tillverkningsorder 1 beräknas för att bedöma hur många kuts som behövs till 
orderna och hur många stänger som pressas ur det sista kutset. Steg (1)-(3) 
beräknas även de med tillvekningsorder 2 värden. Tillverkningsorder förkortas i 
fortsättningen to. Här inleds med steg (5), se övriga steg ovan. 

 (5) 

 

I nästa steg sökes antalet stänger från to2 som kan pressas ur resterande material 
efter to1. Vidare beräknas hur många kuts som krävs för att uppfylla 
orderkvantiteten för to2 subtraherat de stänger som kan pressas ur to1 sista kuts. 

(10) 

 

Uttryck (3) från tidigare används nu åter för att uppskatta hur många kuts som 
behövs till to2.  

(3) 

 

 (12) 

 

Sedan beräknas uttryck (5) åter med värden från to2 för att förutse hur många 
stänger som pressas från sista kutset. Stängernas volym används därefter för att 
passa mot en eventuellt bättre sista kutslängd. Då endast multiplar av 
kutslängderna får väljas begränsas testerna till dem.  
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 (5) 

 

(6) 

 

Då valet av kuts är fritt, alternativ 1, blir materialutbytet:  

(12) 

 

Då alla kutslängder är lika långa, alternativ 2, beräknas materialutbytet: 

(13) 

 

Då sista kutslängden är begränsad och tillåten att vara en multipel av kuts k, 
alternativ 3, blir materialutbytet: 

(12) 

4.4.5 Nödvändiga parametrar för produktionsberäkningarna 

De parametrar som konstaterats vara nödvändiga för dessa tre beräkningar är 
restgötslängden, materialbortfall vid pressning, pipebrytning, dragning och 
kapning. Även variabler som beskriver stången behövs. Dessa är pressdimension, 
stångens dimension, antal efterfrågade stänger i to1 och 2, längd på färdiga 
stången i to1 och 2, antalet presslängder i to1 och to2 samt vilket tvärsnitt stången 
har. Parametrar som används varierar dock till viss del. Brytlängden vid 
pipebrytningen används inte i produktionsberäkning 1. Endast i 
produktionsberäkning 3 används variablerna för to2. De materialbortfall som 
uppstår bort på grund av bearbetningar har valts till konstanter. I tabell 4.4.5.1 
visas en tabell över alla nödvändiga parametrar och deras enheter. 

I beräkningen kan användaren justera konstanterna som till exempel hur mycket 
restgöt som bör lämnas vid olika legeringar, hur mycket pipes som bryts och om 
någon kapning behöver behandlas annorlunda. Detta för att se hur respektive 
bearbetning påverkar utbytesresultatet. Vidare är de befintliga kutslängdernas 
volym nödvändig för beräkning 2 och 3. Dessa är alltid konstanta då befintliga 
kutslängder används. 
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Tabell 4.4.5.1: Parametrar som krävs i beräkningen 

 

Konstanter Enhet 

ΔL restgöt mm 

ΔL press mm 

ΔL pipes mm 

ΔL drag mm 

ΔL kapofas mm 

Kutsvolym mm3 

Variabler  

Pressdimension mm 

Stångdimension mm 

Antal stänger to1 st. 

Antal stänger to2 st. 

Längd stång to1 mm 

Längd stång to2 mm 

Antal presslängder 
to1 

st. 

Antal presslängder 
to2 

st. 

Rund/Hexagonisk 
stång 

 

4.4.6 Fallexempel av beräkningen 

Detta är ett exempel där artikeln MV3-602–0380001 optimala materialutbyte för 
en respektive två order beräknas. Till to1 efterfrågas 20 stänger och till to2 15 
stänger. Stängerna har runt tvärsnitt, diametern 38mm och längden 4000mm. I 
tabell 4.4.6.1 och 4.4.6.2 är alla parametrar och konstanter presenterade. 

 

Tabell 4.4.6.1: Konstanter som används vid beräkning 

 

Konstanter  Längder 

ΔL restgöt 50mm 

ΔL press 1100mm 

ΔL pipes 1000mm 

ΔL drag 200mm 

ΔL kapofas 90mm 
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Tabell 4.4.6.2: Variabler för stängerna i fallexemplet 

 

Variabler  Längder 

Pressdimension 40mm 

Stångdimension 38mm 

Antal stänger to1 20st 

Antal stänger to2 15st 

Längd stång to1 4000mm 

Längd stång to2 4000mm 

Antal presslängder 
to1 10st 

Antal presslängder 
to2 5st 

Rund/Hexagonisk 
stång Rund 

 

4.4.6.1 Produktionsberäkning 1: Anpassa kutslängd mot to1 

 

 

 

 
Om kutslängden anpassas efter to1 skulle optimal längd på kutset vara 1650mm 
och optimerat materialutbyte blir då 0,89.  

4.4.6.2 Produktionsberäkning 2: To1 anpassas mot befintliga kutslängder 

 
(1) 
 

Som exempel används här kuts k=720mm.  
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(2) 
 

(3) 

 

(4) 

  

(5) 

 

Passning mot optimal sista kutslängd: 

(6)  

 
Eftersom att götet är jämnt delbart med 575mm och 720mm samtidigt kan 
kutslängden 575mm antas även som multipel. Steg nio ger därför samma resultat 
som steg sju. I steg åtta testas vad materialutbytet blir då endast kutslängden 
720mm används.  
 

 (7,9) 

 
 

 
 
Efter tester med alla kutslängder fås resultatet att bästa materialutbyte är 0,7313 i 
alternativ ett och tre. Då används 2 stycken kuts med längden 720mm samt ett 
kuts med längden 575mm. Bäst materialutbyte i alternativ 2 är 0,7188 där fem 
stycken kuts med längden 410mm används. Tabell 4.4.6.2.1 visar materialutbytet 
för alla kutslängder. 
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Tabell 4.4.6.2.1: Resultat av att passa en tillverkningsorder mot befintliga kutslängder 

i de tre olika kutskombinationerna 

 

Kuts 
k 

V kuts k 
efter 
pressning 

N 

stång/kuts 
N 

kuts 
∆N 

stång 

Optimal 
sista kuts 
alt 1 Alt 1 

Material-
utbyte 
alt 1 Alt 2 

Material-
utbyte 
alt 2 

Optimal 
sista kuts 
alt 3 Alt 3 

Material-
utbyte 
alt 3 

720 38596880 7 3 6 575 
2st720+
1st575 0,731 3st720 0,682 575 

2st720+
1st575 0,731 

640 33673360 6 4 2 300 
3st640+
1st300 0,664 4st640 0,576 320 

3st640+
1st320 0,658 

575 29673000 6 4 2 300 
3st575+
1st300 0,728 4st575 0,641 320 

3st575+
1st320 0,721 

523 26472712 5 4 5 523 
3st523+
1st523 0,704 4st523 0,704 523 

3st523+
1st523 0,704 

475 23518600 4 5 4 410 
4st475+
1st410 0,638 5st475 0,620 410 

4st475+
1st410 0,638 

443 21549192 4 5 4 410 
4st443+
1st410 0,675 5st443 0,665 443 

4st443+
1st443 0,665 

410 19518240 4 5 4 410 
4st410+
1st410 0,719 5st410 0,719 410 

4st410+
1st410 0,719 

380 17671920 3 7 2 300 
6st380+
1st300 0,571 7st380 0,554 320 

6st380+
1st320 0,567 

365 16748760 3 7 2 300 
6st365+
1st300 0,592 7st365 0,577 320 

6st365+
1st320 0,587 

340 15210160 3 7 2 300 
6st340+
1st300 0,630 7st340 0,619 340 

6st340+
1st340 0,619 

320 13979280 2 10 2 300 
9st320+
1st300 0,463 

10st32
0 0,460 320 

9st320+
1st320 0,460 

300 12748400 2 10 2 300 
9st300+
1st300 0,491 

10st30
0 0,491 300 

9st300+
1st300 0,491 

 

4.4.6.3 Produktionsberäkning 3: To1 och 2 passas mot befintliga 

kutslängder 

Eftersom att stängerna i dessa två tillverkningsorder är av samma dimensioner blir 
steg (2) också samma för respektive tillverkningsorder. Eftersom antalet 
presslängder är olika kommer steg (1) och (3) att skilja sig åt. Sedan beräknas steg 
(4) och (5) för to1. Som exempel används här kuts k=720mm.  

 
(1) 
 

 
(1)
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(2) 
 
 

 

(3) 
 
 

 

(3) 
 

(4) 

 
  

(5) 

 
Nu sökes hur många stänger av to2 som kan pressas ur sista kutset för to1. 
 

  

 

Vidare beräknas hur många kuts som behövs för resten av to2. 

 (11) 

 

För att passa sista kutslängden mot en eventuellt bättre kutslängd används formel 
fem och sex.  

(5) 

 

 (6)  

 
Sista optimala kutslängden är alltså 575mm. Eftersom ett göt är delbart med 
575mm och 720mm samtidigt antas kutslängden 575mm som optimal kuts i både 
alternativ ett och tre. Materialutbytet blir därefter: 
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Då endast kutslängden 720 används blir materialutbytet: 

 (13) 

 
Efter upprepade test med alla kutslängder fås resultatet att bästa materialutbyte 
uppnås i alternativ ett (0,7589) då fem stycken 575mm kutslängder samt ett 
523mm kuts används. I alternativ två och tre fås materialutbytet 0,74741 då sex 
stycken 575mm kuts används. Hela resultatet ses i tabell 4.4.6.3.1.  

 

Tabell 4.4.6.3.1: Resultat av att kombinera två tillverkningsorder och passa dem mot 

befintliga kutslängder i de tre olika kombinationerna. 

 

Kuts 
k 

V kuts k 
efter 
pressning 

N 

stång

/kuts 
to1 

N 

kuts 
to1 

∆
N 

stå

ng 

N 

stång/ 

kuts 
to2 

N kuts 
to2 

Optimal 
sista kuts 
alt 1 Alt 1 

Material-
utbyte 
alt 1 Alt 2 

Material-
utbyte 
alt 2 

Optimal 
sista kuts 
alt 3 Alt3 

Material-
utbyte 
alt 3 

720 38596880 7 3 6 8 2 575 
4st720+
1st575 0,746 5st720 0,716 575 

4st720+
1st575 0,746 

640 33673360 6 4 2 6 2 523 
5st640+
1st523 0,692 6st640 0,671 640 

5st640+
1st640 0,671 

575 29673000 6 4 2 6 2 523 
5st575+
1st523 0,759 6st575 0,747 575 

5st575+
1st575 0,747 

523 26472712 5 4 5 5 3 523 
6st523+
1st523 0,704 7st523 0,704 523 

6st523+
1st523 0,704 

475 23518600 4 5 4 4 4 340 
8st475+
1st340 0,622 9st475 0,603 365 

8st475+
1st365 0,619 

443 21549192 4 5 4 4 4 340 
8st443+
1st340 0,664 9st443 0,647 443 

8st443+
1st443 0,647 

410 19518240 4 5 4 4 4 340 
8st410+
1st340 0,712 9st410 0,699 365 

8st410+
1st365 0,707 

380 17671920 3 7 2 3 5 300 
11st380
+1st300 0,576 12st380 0,565 320 

11st380
+1st320 0,573 

365 16748760 3 7 2 3 5 300 
11st365
+1st300 0,598 12st365 0,589 320 

11st365
+1st320 0,595 

340 15210160 3 7 2 3 5 300 
11st340
+1st300 0,638 12st340 0,632 340 

11st340
+1st340 0,632 

320 13979280 2 10 2 2 8 300 
17st320
+1st300 0,449 18st320 0,448 320 

17st320
+1st320 0,448 

300 12748400 2 10 2 2 8 300 
17st300
+1st300 0,478 18st300 0,478 300 

17st300
+1st300 0,478 
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4.5  Resultatanalys 

4.5.1 Resultatanalys av nulägesbeskrivning och materialbortfall 

De regelbundna materialbortfallen vid produktionen uppstår efter pressning, 
kalldragning samt slutkapning. Vid strängpressning faller mässing bort i form av 
restgöt och kapning av presslängden. Restgötets uppkomst kan härdledas till 
presstekniken direkt pressning där materialflödet blir stillastående i främre 
råmaterialkanten och alltså inte kan pressas ut. Stången kapas efter kalldragning i 
fronten för att avlägsna defekt del och även eventuellt i änden för att komma 
närmare rätt slutlängd. Vid slutkapningen kapas ändarna för att få en jämn yta. 
Dessa materialbortfall är det ackumulerade materialet i materialbalansen.  

Vad som också kan härledas är att de konstanta materialbortfallen vid 
bearbetningarna efter pressen beror av hur mycket som pressats ut. De många 
faktorer som behandlas vid planeringen av pressen är bland annat orderkvantitet, 
presslängd, pressdimension, stånglängd, stångdimension och antal presslängder. 
Vidare passas dessa parametrar mot bland annat materialegenskaper, 
ugnstemperatur, presshastighet, antal presshål och tidseffektivitet.  

Hur stort materialbortfallet är totalt för artiklarna är olika mellan olika 
tillverkningsorder. Orsaker till detta är: 

 Tillverkningsorderns storlek spelar stor roll för materialutbytet i 
produktionen. Främst vid pressen måste volymen passas mot kutsen, 
annars uppstår det vid denna bearbetning stora materialbortfall. Idag passas 
i första hand en tillverkningsorder mot fler kuts i samma längd. På grund 
av att materialutbytet sjunker då kutslängden minskas används idag inte de 
kortare kutsen. Möjligheten att använda multiplar av olika kutslängder finns 
idag, så länge en götlängd går jämnt ut.  

 Inställningarna baseras på instruktioner, men justeras även ofta utifrån 
erfarenhet där respektive medarbetare ställer in efter sin bästa förmåga. 
Varje tillverkningsorder tillverkas alltså med unik metod. Detta är en 
anledning till att ett spritt materialutbyte fås, trots att bearbetningarna är de 
samma.  

 Ett- hålpressning ger ett bättre totalt materialutbyte än två- hålpressning. 
Dock skiljer sig statistiken från det teoretiska materialutbytet efter 
dragning, då två- hålpressning ger jämlikt materialutbyte. 

4.5.2 Resultatanalys av FMEA- analys 

Felmöjlighetsanalysen visar tydligt att det största möjliga felet som kan uppkomma 
och uppkommer är att kutset pressas för kort på grund av att orderkvantiteten inte 
kräver mer. Ett större restgöt än nödvändigt lämnas regelbundet för att minska det 
spill som uppstår senare i produktionen. Därefter bör för mycket pipebrytning 
och för lång kapning efter dragning prioriteras som möjliga problem. Dessa tre 
faktorer har dock inbördes påverkan på varandra, pressas kutset för långt uppstår 
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mer pipes och mer stång får kapas efter dragning. Den fullständiga FMEA- 
analysen kan läsa i bilaga 1. 

Vidare visar analysen att hanteringsfel, som till exempel fel inställningar eller 
användandet av fel verktyg, är mycket allvarliga för materialutbytet. Även om en 
felberäkning av presslängden skulle ske kan det ha oerhörda konsekvensen för 
materialutbytet. Vad som dock har gjort att de inte får höga riskprioritetstal är att 
det sker mycket sällan eftersom att kontroller i de flesta fallen finns. 

4.5.3 Resultatanalys av beräkning - förändringar att fokusera på  

Beräkningsanalysen visar att produktionen genom att anpassa kutslängden efter 
tillverkningsorden teoretiskt sett kan höja materialutbytet väsentligt, medelvärdet 
höjs drygt 14 procent. Beräkningen är i detta fall uppbyggd som en teoretisk 
beräkning, där optimal kutslängd beräknas. Kutset pressas här i ett skott och ingen 
pipeuppkomst är medräknad, likt vid indirekt pressning. I bilaga två kan ett utdrag 
av testade fall utläsas och i tabellen 4.5.3.1 nedan kan medelvärdet av 
materialutbytena i bilaga två ses. 

Att kombinera kutslängder vid pressningen av enkel order visas i 
beräkningsanalysen även höja materialutbytet i jämförelse med det statistiska 
genomsnittliga materialutbytet. Detta är idag möjligt så länge kutsen är multiplar 
av varandra, vars resultat kan ses i alternativ tre. Även i alternativ två, där endast 
en typ av kutslängd planeras användas, höjs teoretiskt sett materialutbytet. Detta är 
den strategi som företaget använder idag, dock nyttjas en annan planeringsmetod. 
Vidare pekar beräkningsanalysen på att alternativ ett, användandet av valfria 
kombinationer av kuts, skulle ge ett generellt högre materialutbyte än då endast 
multiplar får väljas. 

Sammanslagning av två order visas i resultatet öka materialutbytet ytterligare. Likt 
ovan visar resultatet att kutslängderna även här bör kombineras, helst valfritt. 
Även tester av att behålla samma kutslängd vid en order, likt tillvägagångssättet 
idag, visas i 15 fall av 19 ge en ökning i materialutbytet. I alla beräkningar har de 
regelbundna materialbortfallen använts som konstanter. Beräkningarna tyder på 
att dessa tre strategier vid selektion av kutslängd är att rekommendera då de har 
visats höja materialutbytet. 
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Tabell 4.5.3.1: Medelvärden av det totala materialutbytet för de olika testade 
valmöjligheterna 

 

   Alternativ 
 Beräknat 
materialutbyte 

Statistiskt 
materialutbyte 

Utbytes 
höjning 

 Anpassad 
kutslängd 

 
0,8281  0,6817 0,1464 

Enkel 
order Alt 1 0,7495  0,6817 0,0678 

  Alt 2 0,7344  0,6817 0,0527 

  Alt 3 0,7398  0,6817 0,0581 

Komb. 
order Alt 1 0,7675  0,6817 0,0858 

  Alt 2 0,7419  0,6817 0,0602 

  Alt 3 0,7599  0,6817 0,0782 

∑ medel, 
totalt 

 
0,7602 0,6817 0,0785 
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5 Diskussion och slutsatser 

Syftet med rapporten var att få en djupare inblick och förståelse om var de 
regelbundna materialbortfallet uppstår samt ge förslag på vilka åtgärder företaget 
kan arbeta med. Problemlösningen, vilken var en del av målet, skulle gälla direkt 
med befintliga resurser, men även vad som kan förbättras på sikt. Syftet var även 
att arbeta fram en beräkning för att definiera materialbehovet för en order. Ett 
mål med beräkningen var att se vad materialutbytet totalt blir genom att ändra 
respektive tillverkningssteg. Examensarbetet har byggts på följande 
frågeställningar: 

1. Vilka bearbetningar går materialet igenom och var och varför uppstår de 
regelbundna materialbortfallen vid tillverkning av grova stänger? 

2. Vilka parametrar krävs för att bygga upp en fungerande 
produktionsberäkning? 

3. Vilka förändringar ska företaget fokusera på för att öka det totala 
materialutbytet, då samma tillverkningsflöde behålls? 

I detta kapitel diskuteras metoden och resultatet av arbetet. Även uppfyllandegrad 
av ovanståenden syften och frågeställningar tas i detta kapitel upp. Vidare 
diskuteras även företagets möjligheter och förutsättningar för att kunna 
genomföra dessa. Kapitlet avslutas med de rekommendationer och slutsatser som 
resonerats fram till med hjälp av teori och resultat. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Resultatet av nulägesbeskrivningen, statistiken och FMEA- analysen var 
förvånande entydigt. Det kan visa på ett säkert svar eller att de låtits påverkas av 
varandra då alla tre resultat har pekat åt väsentlig riktning åt de andra under 
genomförandet. Dock är åsikten att varje moment har genomförts självständigt 
och regelrätt utifrån den riktning som givits. Det viktigaste har konstaterats vara 
att hela tiden arbeta metodiskt och mot syftet för att uppnå hög validitet i 
resultatet.  

5.1.1 Litteraturstudier 

Undersökningen inleddes med litteraturstudier för att förnya och fördjupa den 
teori som beskrivits. Att hitta relevant litteratur var inte svårt, men att hitta 
litteratur som beskrev teorierna mer detaljerat var svårare, även med hjälp av till 
exempel personal på biblioteket. Anledningen till detta kan vara att materialet 
mässing inte är den vanligaste metallen att framställa och tillverka produkter av. I 
vissa fall fick då bearbetningar där stål var produkten granskas och mässingens 
egenskaper appliceras efteråt. Teorierna anses ändå vara tillförlitliga då de sedan 
kontrollerats så att de är de överensstämmer för båda materialen.  

Att jämföra andras tankar och tillvägagångssätt kring detta problem mer än vad 
som gjorts hade varit intressant, men det har varit mindre lätt att hitta artiklar och 
rapporter av samma karaktär som denna. Om mer tid hade lagts på att söka andra 
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rapporter hade kanske genomförandet sett annorlunda ut. Dock bedöms 
resultatet, med samma frågeställningar, varit det samma.   

5.1.2 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes genom granskning av befintliga dokument, observation 
och intervju för att täcka så stort område av information som möjligt. Här 
uppstod det första riktiga problemet att sortera ut den datan som är relevant. Att 
det tog lång tid att sätta sig in i produktionen misstänks vara en bidragande faktor 
till detta. Området kändes till en början stort, men genom att dela upp 
tillverkningsprocessen förenklades arbetet.  

Eftersom att incitamentet var att göra nulägesbeskrivningen så verklighetstrogen 
som möjligt och dokumenten inte beskrev allt räckte de inte ensamma till att visa 
hur verkligheten ser ut. Istället fick observationer samt intervjuer bekräfta och 
fylla i där informationen var otillräcklig. Observationerna och intervjuerna som 
gjordes gav mycket ny och kompletterande information till nulägesbeskrivningen. 
Att dessa valdes att göras främst efter litteraturstudierna och granskningen av 
befintliga dokument tros ha bidragit till att höja informationsvärdet. Det eftersom 
grundkunskaperna om processerna mottagits samtidigt som att möjligheter till 
intervju, särskilt om de moment som inte stämde överens med beskrivningen eller 
inte var skildrade sedan tidigare, fanns. Observationerna anses i efterhand varit 
oerhört värdefulla för den djupare förståelsen.  

Uppgifterna om materialutbytet kommer från statistik som företaget har samlat. 
Den har, i examensarbetet, använts generellt eftersom den ger en bra överblick av 
produktionen. Dessvärre är materialutbytet i statistiken utspritt och kan ibland 
skifta upp till 30 procent. Därför har det varit mycket svårt att veta vilka värden 
som är tillförlitliga och vad det faktiska materialutbytet blir. Om statistiken 
använts i produktionsberäkningen, vilket var avsikten i början, misstänks 
sannolikheten varit låg att beräkningen stämde. På grund av detta valdes 
beräkningen istället att baseras på standardiseringar.  

Vid användning av statistiken är alla värden under 0,4 bortsorterade. Det anses 
inte påverkat beräkningsresultatet, men skulle eventuellt kunnat sänka det 
materialutbyte från statistiken som visas i resultatet. Antalet värden som har 
sorterats bort har varit relativt få, ofta under tio värden per artikel. Dock menas 
dessa värden ändå störa det vardagliga materialutbytet, då de inte passar i gruppen 
av ”vardaglig” data som efterfrågats.  

I efterhand skulle statistiken valts att studeras mer systematiskt då så många 
faktorer fanns att ta hänsyn till. Till exempel kunde nulägesbeskrivningen gjorts 
klar först eftersom att statistiken i detta fall ibland förvirrade istället för att styrka 
påståenden. Vidare skulle inte heller den tid som lagts på att bygga upp 
beräkningen baserad statistiken förbrukats. Att statistiken förvirrade samt att det 
fanns luckor i beskrivningarna ledde dock till att fakta om nuläget verifierades i 
längre utsträckning och har gjort att validiteten i nulägesbeskrivningen är hög. 
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5.1.3 FMEA- analys 

Orsaken till att en FMEA- analys gjorts var för att tydligt kunna se vilket möjligt 
fel som vägde tyngst för materialutbytet. Genom att medarbetare från flera 
områden var involverade kunde det undvikas att något möjligt fel glömdes bort. 
Det upptäcktes tidigt i genomförandet att en begränsning var tvungen att sättas då 
felmöjligheterna endast skulle beröra materialutbytet direkt och hållas inom 
frågeställningarnas område.   

Att flera medarbetare var inblandade var också en av de svårigheter som 
uppkommit under FMEA- analysen genomförande. Värderingen av 
felmöjligheterna gjordes till stor del på erfarenheterna. Eftersom olika personer 
har olika sakkunskap på företaget upplevdes det svårt att bedöma värdet av 
någons upplevelse jämfört med någon annans och samtidigt vara konsekvent vid 
poängsättningen. Då statistiken endast visade de fel som blivit anmälda eller 
reklamerade täckte den inte alla felmöjligheter. Vad som hade underlättat var om 
poängsättningen gjorts med de berörda personerna vid samma tillfälle.  

FMEA- analysen kunde gjorts ännu mer tillförlitlig genom att författaren gått 
igenom varje moment där en felmöjlighet kunde uppstå mer systematiskt. Nu 
skedde mer allmänna observationer av hela bearbetningen och mer koncentrerade 
observationer av just materialbortfallen, men ingen av till exempel kontrollen. 
Dock bedöms medarbetarnas kunskaper som oerhört goda, särskilt eftersom de 
gånger då tvivel uppstått har deras påståenden bekräftats.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Parametrar och resultat av beräkningsanalysen  

Den första frågeställningen som examensarbetet byggets utifrån handlade om vilka 
bearbetningar materialet går igenom samt var och varför regelbundna 
materialbortfall uppstår. Nulägesbeskrivningen tillsammans med FMEA- analysen 
pekade på att valet av kutslängder inför pressnig var viktigt för materialutbytet. De 
indikerade också på att de konstanta materialbortfallen vid bearbetningarna efter 
pressen är beroende av hur mycket som pressats ut. Det har därför visats vara 
oerhört viktigt att volymen som är nödvändig att pressa ut stämmer överens med 
den volym produkt som önskas. Detta svarar delvis på frågeställningen varför de 
regelbundna materialbortfallen uppstår. En del av de regelbundna 
materialbortfallen, till exempel den sista kapningen efter kalldragning, ses 
nämligen uppstå just till följd av att för mycket material pressas ut i respektive 
presslängd.  

Övriga materialbortfall vid pressning, pipebrytning, kalldragning samt slutkapning, 
kan härledas till bearbetningsförädlingen av stängerna och anses vara absolut 
essentiella för att uppnå den krävda kundkvalitén. Dessvärre varierade längderna 
på materialbortfallen markant. De varierande längderna anses ha en klar 
sammankoppling med att det inte finns gemensamma instruktioner på varje 
bearbetningsstation i kombination med att för mycket material pressas ut . I 
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frågeställning två söktes de parametrar som krävdes för att bygga upp en 
produktionsberäkning och i beräkningsanalysen visades senare de regelbundna 
materialbortfallen vara svaret på denna fråga.  

Utifrån svaren på frågeställning ett och två generades tre primära metoder att 
planera kutslängder, testa materialutbytet och bygga beräkningen utifrån. Att de 
regelbundna materialbortfallen valdes som parametrar anses ha gjort beräkningen 
mycket formbar för användare då denne själv kan välja materialbortfallet vid 
respektive bearbetning. I de testade fallen sattes materialbortfallen till minimum 
längd efter de uppgifter från intervju och mätningar som ansetts vara möjliga. 
Detta för att påvisa vilken effekt det i teorin har att minimera materialbortfallen, 
oavsett vilken metod som användes. Den metod som enligt beräkningsanalysen 
visade ge högst materialutbyte var anpassning av kutslängden mot 
tillverkningsordern. Det är också en metod som känns som en naturlig vinnare, då 
endast det material som beräknas behövas också används. Vad som dock inte 
beaktas vid beräkningen av materialutbytet är de stora kassaktioner som kan 
uppstå till följd av att götlängderna idag är fasta. De anpassade kutslängderna 
skulle, med stor sannolikhet, därför inte matcha götlängderna och resterande 
längder skulle bli skrot. För att kunna höja materialutbytet genom att använda 
metoden att anpassa kutslängderna bör företaget lägga om sin planeringsstrategi 
från inköp av skrot, gjutning, lagring och göttillverkning. Det i sin tur kräver goda 
prognoser om behovet av respektive legering.  Med andra ord kan slutledningen 
dras att för att realisera en anpassning av kutslängd mot tillverkningsordern skulle 
många ytterligare system, utanför examensarbetets område, behöva läggas om. 

Kombinationen av kutslängder visar sig även vara framgångsrikt då 
materialutbytet ska höjas, både vid fritt val av kutslängd och bestämda multiplar av 
kutslängden. Båda alternativen är idag möjliga att tillämpa, men för att det ska vara 
hållbart anses det att det krävs en förändring i tankegången och kutshanteringen. 
Detta gäller särskilt om metoden att blanda valfria kutslängder sattes i praktiken 
eftersom det är svårt att hantera enstaka ojämna kutslängder. Enklast skulle vara 
att bygga ett automatiskt kutslager, men även där finns det faktorer som lagernivå 
och kostnader att undersöka samt ta hänsyn till. Ytterligare en viktig förändring är 
att alla tillgängliga kutslängder ska börja användas. Att resultatet flera gånger visar 
samma materialutbyte för de olika alternativen kan härledas till att samma 
kutslängder i dessa fall bör användas. Så hur stort behovet av att hantera ojämna 
kutslängder står efter rapporten inte klart.  

Vad som i övrigt är viktigt att reflektera över är att beräkningen är ytterst teoretisk 
och tar inte hänsyn till de defekter som kan uppstå under tillverkningsflödet och 
resulterar i skrotning, utan bara de konstanta materialbortfall som fås. Krokiga 
stänger uppkommer till exempel då någon eller några bearbetningar har fallerat. 
Även då stången har fått ytdefekter skrotas den, vilket inte heller är möjligt att 
förutse i en beräkning. Produktionsberäkningen fungerar alltså praktiskt så länge 
inga ”olyckor” sker under tillverkningens gång och medarbetarna arbetar 
metodiskt.  
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5.2.2 Möjligheter och förutsättningar för Nordic Brass 

Den tredje och sista frågeställningen frågade vilka förändringar Nordic Brass ska 
fokusera på för att öka det totala materialutbytet. Likt nämnt ovan visade 
resultatet att kombination av kuts teoretiskt sett ger ett högre materialutbyte. 
Detta anses också vara en stor del av svaret på denna frågeställning. Dock finns 
det, som alltid, flera tillkommande reformer att fundera kring då en förändring 
genomförs. Många av de krav och förutsättningar för att höja materialutbytet finns 
redan på plats på företaget, men det finns också bitar som måste arbetas mer med. 
Att blanda kutslängder som är delbara på ett göt anses vara en genomförbar 
förändring som kan implementeras med de resurser som finns idag. Då blir 
hanteringen den samma, men innebär flera omställningar under pressningen där 
den största skillnaden kommer att ses. Omställningarna anses dock inte medföra 
kostnader i form av väsentlig tid, men betyda mer fokus på inställningarna för 
medarbetarna.  

Fokus kommer också förenandet av två order att kräva, men det ger i resultatet 
också utdelning via materialutbytet. Teoretiskt är det logiskt då ett restgöt (minst 
26kg) sparas varje gång två order kan sättas ihop, med bortseende från de gånger 
varje order går exakt jämnt ut med den längsta kutslängden. Tanken är nämligen 
att genom att kombinera två order kunna välja en längre kutslängd, vilket har 
visats ge ett högre materialutbyte. Problematisering kring denna metod är att 
lagernivåerna kommer att variera mer då fler order körs samtidigt. Leveranstiden 
är en stark konkurrensfördel för Nordic Brass och syftet är inte att företaget ska 
samla sina order på hög utan sätta ihop närliggande order. De säljer förutom order 
mycket från lager. Lagerorderna skulle enkelt kunna matchas mot de aktuella 
orderna. Med hjälp av verktyget kan planeraren också testa sig fram för att 
optimera lagerordermängden. Om detta skulle antas är idén att fler order än två på 
sikt ska kombineras.  

Den största begränsningen vad gäller metoden att sätta ihop flera order skulle vara 
hanteringsmöjligheterna efter pressningen. Då stängerna tillåts ha olika längd i 
denna beräkningsmetod kan det anses vara svårt att hålla isär två order som är lika 
för blotta ögat. För att det skulle fungera krävs en metod för att kunna separera på 
orderna efter pressningen. För att underlätta det momentet skulle ett simpelt 
förslag vara att pressa hela order 1 först och order 2 sedan. 

En oerhört viktig faktor för att vidare kunna arbeta mot att förbättra 
materialutbytet bedöms vara att standardisera bearbetningsmetoden för att 
planeringen ska stämma överens med det verklig utfallet. Det finns inga exakta 
instruktioner av hur arbetet ska utföras, vilket betyder att varje medarbetare 
genomför sin operation utifrån sin egen erfarenhet. Detta ses som en anledning till 
att produktionsresultatet i statistiken varierar. Vidare skiftar även materialutbytet 
på grund av detta. Om företaget standardiserade varje produktionssteg och dessa 
instruktioner följdes kunde materialutbytet förändras till ett mer koncentrerat 
område. Detta är ett krav för att kunna höja det totala materialutbytet. Utan en 
standardisering måste företaget planera en materialåtgång som är högre än 
nödvändigt för att vara säker på att få ut tillräckligt stor orderkvantitet. 
Planeringen för materialåtgången styr egentligen hur mycket materialbortfall som 
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uppstår på respektive bearbetningsstation, men utan ett enhetligt tillvägagångssätt 
hos medarbetarna är det svårt att planera rätt. Utan detta ökar istället risken för att 
materialutbytet sjunker till följd av att beräknad stånglängd eller orderkvantitet inte 
uppnås. 

Att standardisera ses idag inte ut som någon omöjlighet. Det eftersom varje 
medarbetare kan sin arbetsstation mycket väl, men använder olika inställningar. 
Vilka inställningar och hur det ska verkställas är en intressant vidare studie. Även 
varför de oregelbundna materialbortfallen uppstår anses som en viktig vidare 
studie eftersom också de vid varje uppkomst påverkar det totala materialutbytet. 
En gissning är dock att dessa kommer att minska om standardiseringen genomförs 
då olyckornas orsaksuppkomst enklare kan spåras.  

Medarbetarna upplevs under intervjuerna vara oerhört kunniga inom sina 
respektive områden och kan svara detaljerat om sina arbetsstationer och hur de 
själva går till väga. Vid frågor om helheten har de svårare att förklara samband. 
Ingen djupare studie har gjorts om hur medarbetarnas kunskaper är fördelade, 
men upplevelsen av att de är specialiserade inom visst område kan tyda på att de 
har svag uppfattning om helheten. Det är då viktigt att förklara hur deras arbete 
hänger samman med materialutbytet totalt och inte bara optimering av just deras 
station.  

Vidare finns det många parametrar som medarbetarna inte kan styra över, så som 
till exempel ugnsstabilitet, materialtekniska skillnader och tillkomsten av pipes. För 
mer kontroll och kunskap om dessa måste de börja noteras för att se vilken 
inbördes inverkan de har på varandra och vilken egentlig effekt de har på 
materialutbytet. Till exempel visar statistiken att två- hålpressningens inte stämmer 
överens med det teoretiska uttrycket för materialutbytet. I teorin borde 
materialutbytet vara lägre eftersom minst en extra pipebrytningslängd kapas bort. 
Totala volymen pipes borde emellertid vara samma vid ett- hålpressning som vid 
två- hålpressning. Detta eftersom att kutsytan som pipen bildas ur är lika stor, 
men fördelas på två stänger. Utifrån denna teori kan det misstänkas att 
pipebildningen störs av turbulensen som drar in mot materialets centrum, men 
som vid två- hålpressning är blockerat. Istället får materialet i kanterna ett större 
flöde än vanligt vilket bidrar till ett jämnare materialflöde i hela kutset. Hur vida 
detta stämmer i praktiken kan enkelt provas genom två pressningar, där först ett- 
hålverktyget testas och sedan två- hålverktyget.  

Vad som är viktigt vid dokumentationen är den utförs strukturellt och 
systematiskt så att värdena blir tillförlitliga för att i framtiden kunna användas som 
databas. Också medarbetarnas erfarenheter och kunskaper bör dokumenteras. Det 
för att förhindra att erfarenheten inom företaget i framtiden förloras. Självklart är 
även praktisk erfarenhet och övning nödvändig för att få kunskapen om hur det 
fungerar och oerhört mycket erfarenhet samt kompetens finns hos dessa 
medarbetare. Denna kunskap bör också vara med och sätta de 
standardiseringsvärden som väljs. Det är svårt att föra över expertkompetens om 
inga tydliga instruktioner eller beskrivningar finns. Det finns alltså ett par viktiga 
förutsättningar att för att kunna höja samt bevara kompetens och materialutbyte. 



Diskussion och slutsatser 

57 

5.2.3  Är syftet uppnått? 

Den första delen av syftet, att få en djupare inblick och förståelse för var och 
varför de stora materialbortfallen uppstår, anses efter detta arbete vara uppfyllt 
efter att nulägesbeskrivningen var genomförd. Eftersom att FMEA- analysen, 
tillsammans med nulägesbeskrivningen och statistiken, entydigt pekade på vilken 
felmöjlighet som vägde tyngst för materialutbytet kunde författaren arbeta fram 
förslag på förändringar och åtgärder att fokusera på. Då detta var nästa del av 
syftet anses det också vara uppfyllt. Förslagen tog hänsyn till processen i dagsläget, 
men gav även nya idéer till framtiden och därför betraktas även den delen av syftet 
som uppnådd. 

Ett grunduttryck för produktionsberäkningen byggdes, efter 
nulägesbeskrivningen, upp. Därigenom stod det klart vilka parametrar som 
krävdes för att den skulle fungera. Eftersom arbetsmetoden idag inte är homogen i 
praktiken och till exempel pipens mängd inte kan förutses kan det inte förutsägas 
exakt hur stort materialbehovet för en order är i praktiken. Dock är 
materialbehovet definierat som ett teoretiskt värde i beräkningen. 
Beräkningsanalysen fungerar alltså i teorin och eftersom användaren kan ändra 
parametrar samt konstanter i beräkningen kan denne se effekten för det totala 
materialutbytet, vilket motsvarar målet med beräkningen. Syftet att arbeta fram en 
fungerande produktionsberäkning och se materialbehovet för en order är alltså 
uppnått i teorin, men det bedöms idag inte finnas någon möjlighet att uppnå det i 
praktiken.    

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Slutsatsen kan dras att materialutbytet sjunker då för mycket material pressas eller 
tillverkningsordern inte passar kutsvolymen. Därför måste kutsets volym främst 
vid pressen passas mot tillverkningsorderns storlek. Men för att materialutbytet 
ska kunna höjas har bedömningen gjorts att kontrollen över materialåtgången bör 
höjas. Först då kan materialutbytet koncentreras och planeringen underlättas och 
säkras. Detta fås genom en standardisering och utan sådan ökar istället riksken för 
att materialutbytet sjunker om ny planeringsmetod skulle införas. En 
standardisering med enhetliga inställningar och homogen arbetsmetod är alltså, 
enligt författaren, av absolut intresse för att möjliggöra genomförandet av nya 
förbättringar.  

Då standardiseringen genomförs bör medarbetarnas kunskaper dokumenteras och 
användas. Även utbildning om hur varje bearbetning påverkar det totala 
materialutbytet är rekommenderad att hållas. Det finns oerhörd kompetens inom 
Nordic Brass som utan tvivel är värd att sammanställas. 

Övriga bearbetningar efter pressning, där regelbundna materialbortfall uppstår, är 
pipebrytning, kalldragning samt kapning och fasning. Pipebrytningen utförs på 
grund av avlägsnande av de bakändesdefekter som uppkommer vid pressning. Vid 
kalldragningen kapas en längd i fonten som blivit defekt till följd av dragningen. I 
bakre änden kapas stången för att komma närmare den önskade färdiglängden och 
underlätta för slutkapningen samt fasningen. Här anpassas stängerna till den 
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beställda längden, ändarna får en jämn yta och vissa stänger fasas i kanterna efter 
kundens önskemål. Beroende på förädlingsgrad kan stängerna även genomgå 
bearbetningar i form av betning, värmebehandling, rakhetsbehandling samt 
förpackning. Dessa ger dock inte upphov till några regelbundna materialbortfall.  

Ovanstående tre beskrivna materialbortfall är tillsammans med restgötet och 
kapningen efter pressning också viktiga parametrar för beräkningarna. Även 
pressdimension, färdig stångs dimension, antal efterfrågade stänger i to1 och 2, 
längd på färdig stång i to1 och 2 samt antal presslängder för respektive to behövs 
för produktionsberäkningen. Vidare har också stångens tvärsnitt samt kutsens 
volym konstaterats vara nödvändiga för de uppbyggda beräkningarna. 

Efter tester av tre olika planeringsscenarion visas det att kombination av flera 
tillverkningsorder och matchning mot befintliga kutslängder kan höja 
materialutbytet markant. Eftersom att det idag finns möjlighet att använda flera 
kutslängder som är delbara på ett göt rekommenderas en implementering av detta 
inom snar framtid. Resultatet pekar även på att det på sikt skulle vara aktuellt med 
en ombyggnad för indirekt pressning. Detta för att uppkomsten av pipes helt ska 
elimineras. Kutslängden rekommenderas i sambands med detta anpassas efter 
tillverkningsordern. Författaren anser dock att detta ligger längre fram i tiden 
eftersom kombination av order samt kuts som är delbara på ett göt bedöms vara 
möjligt med dagens resurser. Att kombinera kutslängder och order är alltså den 
förändring som, tillsammans med standardiseringarna, rekommenderas till en 
början.  
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Bilaga 1: FMEA- analys 
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Pressverk 
Sträng-

pressning 
För kort 
pressning 

Ineffektiv 
produktion & 

sämre 

material-
utbyte 

Behöver inte 
pressa mer för 

orderkvantiteten  

Nej, ingen 
kontroll förrän op 

slutförd. Nästa 
bearbetning synar 

då så att 
orderkvantiteten 

stämmer.  

9 >50mm 
restgöt 

regelbundet 

7, sänker 
material-
utbytet 

betydligt 
p.g.a. 

restgöt  

1, märks 
alltid vid 

nästa 
bearbetning 

63 

Anpassa 
kutslängder mot 

tillverkningsorder/ 
Passa befintliga 
kutslängder mot 

tillverkningsorder 

        
Fel/ gammal 
inställning i 

pressen 
Nej 2 1 3 6 

Dubbelkontroll av 
inställningar i 

pressverk 

        

Fel/gammal 
inställning för 
pressmaterial-

utdragaren som 
stoppar pressaren 

när längd 
uppnåtts 

Nej, ingen 
kontroll förrän op 

slutförd. Vid 
nästa bearbetning 
för korta längder.  

2 

7 -> 
material-
utbytet 
sjunker 

drastiskt, 
order-

kvantitete
n drabbas 

1, märks 
alltid vid 

nästa 
bearbetning 

14 
Dubbelkontroll av 

inställningar i 
pressverk 

        

Felberäkning på 
op-kortet. Ingen 

total längd är idag 
utskriven (istället 

4*4m)  

Nej  1 

9, färdiga 
stänger 

uppfyller 
ej 

orderkrav
/ ej 

hanterbar
a vid 
nästa 

bearbetni
ng  

1, märks 
alltid vid 

nästa 
bearbetning 

9 
Skriv ut totala 
längden på op-

kort. 

    
För lång 
pressning  

Mer pipes i 
stängerna, 

störningar i 
produktion 

p.g.a. 
svårighet att 
få ut restgöt 

Fel/ gammal 
pressinställning 

Nej 2 1 3 6 
Dubbelkontroll av 

inställningar i 
pressverk 

        

Fel/gammal 
inställning för 
pressmaterial-

utdragaren som 
stoppar pressaren 

när längd 
uppnåtts 

Nej, ingen 
kontroll förrän op 

slutförd. Nästa 
bearbetning 

märker då för få 
längder.  

1 

7 -> 
material-
utbytet 
sjunker 

drastiskt, 
och 

order-
kvantitete
n drabbas 

1, märks 
alltid vid 

nästa 
bearbetning 

7 
Dubbelkontroll av 

inställningar i 
pressverk 
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Felberäkning på 
op-kortet. Ingen 

total längd är idag 
utskriven (istället 

4*4m)  

Nej  1 

9, de 
färdiga 

längderna 
blir inte 

som 
beräknat. 

Det 
resulterar 

i att 
längderna 

inte 
räcker till 
eller inte 
går att 
hantera 

vid nästa 
bearbetni
ng p.g.a. 
hantering

s-
begränsni

ngar 

1, märks 
alltid vid 

nästa 
bearbetning 

9 
Skriv ut totala 

längden på op-kort 

    
Främre 
kapning 

Material-
utbytes-
förlust 

Utdragaren drar   
-> mer eller 

mindre ytdefekter 
i fronten 

Nej, ingen 
definierad 
kontroll/ 
standard 

3 

3, det 
uppfattas 

på 
material-
utbytet, 
dock 
ingen 
större 

påverkan 

1, märks 
alltid under 

flödet 
9 

Standardisera 
kaplängd 

    
Bakre 

kapning 

Material-
utbytes-
förlust 

Pendelkapa ger 
ojämn ände. Utan 
kapning fungerar 

ej nästa 
bearbetning.  

Nej, ingen 
definierad 
kontroll/ 
standard 

3 

3, det 
uppfattas 

på 
material-
utbytet, 
dock 
ingen 
större 

påverkan 

1, märks 
alltid under 

flödet 
9 

Standardisera 
kaplängd 

    
Fel 

verktyg 

Fel dim/ 
form och 

krav-
specifikatione
n uppfylles ej 

Felmärkning av  
verktyg 

Ja, enligt 
instruktioner ska 
verktyg mätas när 
de tas ut ur förråd 

innan 
uppvärmning av 

verktyg.  

1 

6 Stor 
material-
utbytesfö

rlust. 
Process-
förskjutni

ng och 
försening 
i leverans  

2 Mätningar 
efter 

pressning. 
Mindre 

dim. 
avvikelser 
är svårare 

att 
upptäcka.  

12 
Slipa bort gammal 

märkning på 
verktyg  

        

Felskrivet i 
planeringen, 
överföringen 
mellan opkort 

och verktygslista 
stämmer ej 
överrens 

Nej, egenkontroll 
av 

detaljplaneraren 
2 

2, 
störning i 
produktio
nen för 
byte av 

t.ex. 
verktyg.  

2 Mätningar 
efter press. 

Mindre 
dim.avvikel

ser är 
svårare att 
upptäcka.  

8 
Samma fil används 

av båda parter 

  
Pipes 

Stång bryts, 
material-
utbytet 

sjunker. Ev. 
ouppnådd 

order-
kvantitet 

Pipes i stången 
p.g.a. pressteknisk 

begränsning 

Ja, okulär kontroll 
av brytlängder 

tills pipes upphör 

10, vid varje 
pressning 

1 2 20 

Undersök om 
tvåhålspressnings 
materialflöde stör 

pipebildning 
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Kall-
dragning 

 Uppnå 
rätt 

tvärsnitt 
och 

förbättra 
rakheten 

Främre 
kapning 

Sämre 
material-
utbyte 

Tångens grepp 
ger märken i 

stången 

Ja, automatiskt 
Operatören styr 
kapning genom 

styrning av 
dragbänk 

3 1 1 3 
Standardisera 

kaplängd 

    

Bakre 
kapning 

Sämre 
material-
utbyte 

Längd på stången 
anpassas för att få 

rätt längd till 
nästa bearbetning 
och den färdiga 

stången. 

Nej  
10, vid varje 

dragning 
1 2 20 

Inget syfte med 
kapningen, 
minimera 
kapningen 

Riktning 
och 

reelning 

Kontrolle
ra 

rakheten 

Krokiga 
stänger 

Material är ej 
godkänt 

-> material-
utbytet 
sjunker 

Felinställning på 
rikt, 

operatörsberoend
e hur rikten är 
inställd. Finns 

ingen instruktion 
på inställning.  

Ja, stången mäts 
med en mätklocka 

(runt material).  
3 1 2 2 

Skriv tydliga 
instruktioner 

Kapning 
och 

fasning 

Jämna 
kanter 
och 

längder 

>4 cm i 
varje 

stångände 
kapas 

Sämre 
material-
utbyte 

Kapning till färdig 
längd, ojämna 

stänger 

Ja, operatören 
kontrollerar att 
alla stänger är 

jämnlånga 

1 1 1 1 
Standardisera 

kaplängd 
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Bilaga 2: Tester från beräkningsanalysen 

 

Alternativ  Alternativ:                       

1 
Passade 
kutslängder                        

2 Samma kutslängd                       

3 

Passade 
kutslängder med 
multiplar             

 
        

        

Tvär 
snitt 

                

Test 
num
mer Artikelnummer Metod Alt 

Pressdim 
[mm] 

Dim 
[mm] 

N 
stänger 
to1 
[st.] 

 N 
stänger 
to2 [st.] 

L stång 
to1 
[mm] 

L 
stång 
to2 
[mm] 

Material- 
utbyte 
beräkning 

Material-
utbyte 
statistik 

1 MV3-602052000 
Anpassa 
kutslängd   Rnd 54 52 20 

 
3900 

 
0,9045 0,70254 

    Enkel order 1 Rnd 54 52 20   3900   0,7473   

      2 Rnd 54 52 20   3900   0,7473   

      3 Rnd 54 52 20   3900   0,7473   

    
Kombinerade 
order 1 Rnd 54 52 20 15 3900 3900 0,7432   

      2 Rnd 54 52 20 15 3900 3900 0,7265   

      3 Rnd 54 52 20 15 3900 3900 0,7432   

2 MV2-602-0380001 
Anpassa 
kutslängd   Rnd 40 38 20 

 
4000 

 
0,8935 0,72178 

    Enkel order 1 Rnd 40 38 20   4000   0,7313   

      2 Rnd 40 38 20   4000   0,7188   

      3 Rnd 40 38 20   4000   0,7313   

    
Kombinerade 
order 1 Rnd 40 38 20 15 4000 4000 0,7589   

      2 Rnd 40 38 20 15 4000 4000 0,7474   

      3 Rnd 40 38 20 15 4000 4000 0,7474   

3 M03-614034001 
Anpassa 
kutslängd   Rnd 35,5 34 20   1509 

 
0,7476 0,72299 

    Enkel order 1 Rnd 35,5 34 20   1509   0,6953   
      2 Rnd 35,5 34 20   1509   0,6953   

      3 Rnd 35,5 34 20   1509   0,6953   

    
Kombinerade 
order 1 Rnd 35,5 34 20 15 1509 1509 0,7080   

      2 Rnd 35,5 34 20 15 1509 1509 0,6772   

      3 Rnd 35,5 34 20 15 1509 1509 0,6984   

4 M03-6020500002 
Anpassa 
kutslängd   Rnd 51,5 50 20   3000 

 
0,8780 0,66024 

    Enkel order 1 Rnd 51,5 50 20   3000   0,6655   

      2 Rnd 51,5 50 20   3000   0,6655   

      3 Rnd 51,5 50 20   3000   0,6655   

    
Kombinerade 
order 1 Rnd 51,5 50 20 15 3000 3000 0,6750   

      2 Rnd 51,5 50 20 15 3000 3000 0,6643   
      3 Rnd 51,5 50 20 15 3000 3000 0,6643   
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5 M03-614-040001 
Anpassa 
kutslängd   Rnd 41,5 40 20   4000 

 
0,8965 0,68456 

    Enkel order 1 Rnd 41,5 40 20   4000   0,7849   

      2 Rnd 41,5 40 20   4000   0,7559   

      3 Rnd 41,5 40 20   4000   0,7559   

    
Kombinerade 
order 1 Rnd 41,5 40 20 15 4000 4000 0,7937   

      2 Rnd 41,5 40 20 15 4000 4000 0,7937   

      3 Rnd 41,5 40 20 15 4000 4000 0,7937   

6 MV3-6020330001 
Anpassa 
kutslängd   Rnd 34,5 33 20   3800 

 
0,8796 0,66277 

    Enkel order 1 Rnd 34,5 33 20   3800   0,7762   

      2 Rnd 34,5 33 20   3800   0,7331   

      3 Rnd 34,5 33 20   3800   0,7331   

    
Kombinerade 
order 1 Rnd 34,5 33 20 15 3800 3800 0,7510   

      2 Rnd 34,5 33 20 15 3800 3800 0,7216   

      3 Rnd 34,5 33 20 15 3800 3800 0,7449   

7 MV3-6170350003 
Anpassa 
kutslängd   Rnd 37 35 20   4000 

 
0,8866 0,74065 

    Enkel order 1 Rnd 37 35 20   4000   0,7599   

      2 Rnd 37 35 20   4000   0,7246   

      3 Rnd 37 35 20   4000   0,7530   

    
Kombinerade 
order 1 Rnd 37 35 20 15 4000 4000 0,7813   

      2 Rnd 37 35 20 15 4000 4000 0,7609   

      3 Rnd 37 35 20 15 4000 4000 0,7609   

8 M03-6020450001 
Anpassa 
kutslängd   Rnd 46,5 45 20   3000 

 
0,8732 0,66727 

    Enkel order 1 Rnd 46,5 45 20   3000   0,7451   

      2 Rnd 46,5 45 20   3000   0,7175   

      3 Rnd 46,5 45 20   3000   0,7175   

    
Kombinerade 
order 1 Rnd 46,5 45 20 15 3000 3000 0,7534   

      2 Rnd 46,5 45 20 15 3000 3000 0,7534   

      3 Rnd 46,5 45 20 15 3000 3000 0,7534   

9 M03-6020420001 
Anpassa 
kutslängd   Rnd 43,5 42 20   4000 

 
0,8989 0,68904 

    Enkel order 1 Rnd 43,5 42 20   4000   0,7317   

      2 Rnd 43,5 42 20   4000 
 

0,7031   

      3 Rnd 43,5 42 20   4000   0,7258   

    
Kombinerade 
order 1 Rnd 43,5 42 20 15 4000 4000 0,7429   

      2 Rnd 43,5 42 20 15 4000 4000 0,7292   

      3 Rnd 43,5 42 20 15 4000 4000 0,7292   

10 M03-6140530001 
Anpassa 
kutslängd   Rnd 54,5 53 20   4000 

 
0,9075 0,57495 

    Enkel order 1 Rnd 54,5 53 20   4000   0,6692   

      2 Rnd 54,5 53 20   4000   0,6470   

      3 Rnd 54,5 53 20   4000   0,6643   

    
Kombinerade 
order 1 Rnd 54,5 53 20 15 4000 4000 0,6703   

      2 Rnd 54,5 53 20 15 4000 4000 0,6531   

      3 Rnd 54,5 53 20 15 4000 4000 0,6675   

11 M63-61402200-1 Anpassa   Hex 22,8 22 20   4000 
 

0,7709 0,72791 
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kutslängd 

    Enkel order 1 Hex 22,8 22 20   4000   0,7563   

      2 Hex 22,8 22 20   4000   0,7563   

      3 Hex 22,8 22 20   4000   0,7563   

    
Kombinerade 
order 1 Hex 22,8 22 20 15 4000 4000 0,8194   

      2 Hex 22,8 22 20 15 4000 4000 0,7445   

      3 Hex 22,8 22 20 15 4000 4000 0,7974   

12 M63-70902200-1 
Anpassa 
kutslängd   Hex 23 22 20   4000 

 
0,7707 0,68001 

    Enkel order 1 Hex 23 22 20   4000   0,7563   

      2 Hex 23 22 20   4000   0,7563   

      3 Hex 23 22 20   4000   0,7563   

    
Kombinerade 
order 1 Hex 23 22 20 15 4000 4000 0,8194   

      2 Hex 23 22 20 15 4000 4000 0,7445   

      3 Hex 23 22 20 15 4000 4000 0,7974   

13 M63-61402400-1 
Anpassa 
kutslängd   Hex 25 24 20   4000 

 
0,7805 0,69065 

    Enkel order 1 Hex 25 24 20   4000   0,7687   

      2 Hex 25 24 20   4000   0,7314   

      3 Hex 25 24 20   4000   0,7322   

    
Kombinerade 
order 1 Hex 25 24 20 15 4000 4000 0,7953   

      2 Hex 25 24 20 15 4000 4000 0,7875   

      3 Hex 25 24 20 15 4000 4000 0,7875   

14 M63-61402700-1 
Anpassa 
kutslängd   Hex 28 27 20   4000 

 
0,7916 0,68415 

    Enkel order 1 Hex 28 27 20   4000   0,7841   

      2 Hex 28 27 20   4000   0,7841   

      3 Hex 28 27 20   4000   0,7841   

    
Kombinerade 
order 1 Hex 28 27 20 15 4000 4000 0,7886   

      2 Hex 28 27 20 15 4000 4000 0,7554   

      3 Hex 28 27 20 15 4000 4000 0,7758   

15 M63-70902100-1 
Anpassa 
kutslängd   Hex 22,6 21 20   4000 

 
0,7643 0,61787 

    Enkel order 1 Hex 22,6 21 20   4000   0,7752   

      2 Hex 22,6 21 20   4000   0,7752   

      3 Hex 22,6 21 20   4000   0,7752   

    
Kombinerade 
order 1 Hex 22,6 21 20 15 4000 4000 0,8017   

      2 Hex 22,6 21 20 15 4000 4000 0,7550   

      3 Hex 22,6 21 20 15 4000 4000 0,8002   

16 M63-61402500-1 
Anpassa 
kutslängd   Hex 26 25 20   4000 

 
0,7846 0,74273 

    Enkel order 1 Hex 26 25 20   4000   0,7787   

      2 Hex 26 25 20   4000   0,7402   

      3 Hex 26 25 20   4000   0,7480   

    
Kombinerade 
order 1 Hex 26 25 20 15 4000 4000 0,7888   

      2 Hex 26 25 20 15 4000 4000 0,7843   

      3 Hex 26 25 20 15 4000 4000 0,7888   

17 M63-70902800-1 
Anpassa 
kutslängd   Hex 29 28 20   4000 

 
0,7946 0,68210 
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    Enkel order 1 Hex 29 28 20   4000   0,7806   

      2 Hex 29 28 20   4000   0,7670   

      3 Hex 29 28 20   4000   0,7806   

    
Kombinerade 
order 1 Hex 29 28 20 15 4000 4000 0,8039   

      2 Hex 29 28 20 15 4000 4000 0,8039   

      3 Hex 29 28 20 15 4000 4000 0,8039   

18 M63-60202100-1 
Anpassa 
kutslängd   Hex 21,8 21 20   4000 

 
0,7650 0,64720 

    Enkel order 1 Hex 21,8 21 20   4000   0,7752   

      2 Hex 21,8 21 20   4000   0,7752   

      3 Hex 21,8 21 20   4000   0,7752   

    
Kombinerade 
order 1 Hex 21,8 21 20 15 4000 4000 0,8017   

      2 Hex 21,8 21 20 15 4000 4000 0,7550   

      3 Hex 21,8 21 20 15 4000 4000 0,8002   

19 M63-61402400-3 
Anpassa 
kutslängd   Hex 25 24 20   3000 

 
0,7458 0,65228 

    Enkel order 1 Hex 25 24 20   3000   0,7594   

      2 Hex 25 24 20   3000   0,7594   

      3 Hex 25 24 20   3000   0,7594   

    
Kombinerade 
order 1 Hex 25 24 20 15 3000 3000 0,7854   

      2 Hex 25 24 20 15 3000 3000 0,7396   

      3 Hex 25 24 20 15 3000 3000 0,7839   

 

 


