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Förord 

Detta arbete har utförs på uppdrag av Holmen Iggesund Paperboard under vårterminen 2016. 

Arbetet är det avslutande momentet för att uppnå en masterexamen i Civilingenjörsprogrammet 

i Industriell Ekonomi med inriktning Risk Management vid Umeå Universitet. 

Jag skulle vilja rikta ett tack till min handledare Hans Nilsson samt alla andra arbetare på 

företaget som gett mig handledning och bidragit med värdefull expertis vilket gett mig 

möjlighet till att genomföra arbetet. Jag är tacksam för att ha fått möjligheten att utföra 

examensarbetet på företaget. Det har gett mig otroligt värdefull kunskap och utveckling. Jag 

vill också tacka min handledare vid Umeå Universitet, Marcus Olofsson, som har bidragit med 

stort engagemang och värdefulla åsikter genom arbetets gång. 

  



 

Sammanfattning 

Två olika massasorter tillverkas vid två massalinjer vid Holmen Iggesund Paperboard. Därefter 

används massan till att tillverka kartong eller säljas till kunder. Kartongen utger företagets 

kärnverksamhet och därför finns det ett säkerhetslager uppbyggt med massa. Lagret fungerar 

som en sorts försäkring som kan utnyttjas när oplanerade stopp sker i massatillverkningen. Ett 

högre säkerhetslager medför mindre risk men också att mer kapital blir låst och bortfall av 

potentiella intäkter. Företaget vill undersöka eventuella lönsamheter som finns med 

säkerhetslagrets nivå. 

För att värdera risken i säkerhetslagret används två riskmått, Value-at-Risk och Expected 

Shortfall. De har utförts med metoden historisk simulering där historik på produktionsdata 

använts för att få ut oplanerade stopp. Uteblivna försäljningar som uppstår med ett för lågt 

säkerhetslager vägs mot ekonomiska fördelar som fås och en rekommendation på 

säkerhetslagrets nivå kan därefter göras. 

Om produktionstakten i någon av massalinjerna måste begränsas av någon anledning uppstår 

ett dilemma. Massalinjerna producerar olika typer av massa och beroende på olika faktorer 

lämpar det sig bättre att producera en massatyp framför den andra. För att veta vilken massa 

som är bäst att producera beroende på omständigheterna behöver ett beslutsunderlag tas fram 

som tar hänsyn till den aktuella tidpunktens förutsättningar. Genom att analysera lönsamheten 

av olika behov fås en prioriteringslista fram på vilket lager eller kund som är viktigast att 

försörja med massa. En modell kan därefter skapas som beräknar prognoser på om 

massaanvändare kommer få tillräckligt med efterfrågad massa i slutet av en tidsperiod. 

Modellen kontrollerar om den önskade kvantiteten massa uppnås eller inte. Därefter kan en  

rekommendation göras på vilken massatyp som är bäst att tillverka för tillfället. 

När kunder kommer med påpekanden eller reklamationer på vissa leveranser av massa kan det 

endast med svårighet fastställas vad som orsakat problemen tidigare i processen. Med 

handräkning går det att spåra massa till olika steg i tillverkningsprocessen men det är ganska 

tidskrävande och komplicerat. 

Genom processtudier kan fyra olika grupper av processer identifieras som har olika stor 

betydelse för den totala uppehållstiden. Med hjälp av en databas går det att hämta parametrar 

som är viktiga för att beräkna tider genom processavsnitten. Genom modellering kan en modell 

skapas vilket medför att tiden som krävs för att spåra massan minskas avsevärt samtidigt som 

eventuella kostnader som kan uppstå i framtiden på grund av reklamationer kan reduceras. Den 

ger också en ökad tillgänglighet och bättre möjligheter för företagets anställda att spåra massa 

då modellen appliceras i företagets system.  



 

Abstract 

Two different types of pulp are manufactured at two pulp lines at Holmen Iggesund Paperboard. 

The pulp is used either to produce paperboard or to sell to customers. The paperboard is the 

companys core business and therefore there is a security storage filled with pulp. The storage 

acts as a kind of insurance that can be utilized when unplanned stops occur in the manufacturing 

of the pulp. A higher safety stock involves less risk but it also means that more capital cannot 

be used elsewhere, which means a potential loss of income. The company wants to investigate 

profitable options with different levels of pulp in the safety stock. 

To evaluate the risk of the safety stock, two risk measures are used namely Value-at-Risk and 

Expected Shortfall. They are calculated by the method historical simulation where the history 

of production data is used to obtain unplaned production stops. A comparison between the loss 

of sales, as a result of a low safety stock, and the economic benefits obtained is made. Finally 

a recommendation on the safety stock level can be stated. 

If the production rate in any of the pulp lines must be restricted for any reason it arises a 

dilemma. The pulp lines produce different types of pulp and depending on various factors it is 

better to produce one pulp type over the other. To know which pulp is best to produce depending 

on the circumstances, a decision tool needs to be developed that takes the current conditions in 

mind. By analyzing the profitability of different demands a priority list is obtained on which 

warehouse or customer that is most important to feed with pulp. A model can then be created 

that calculates forecasts of how much pulp every demand will receive at the end of a time 

period. The modell checks if the desired quantity of the pulp is reached or not. Then a 

recommendation can be made on which type of pulp that is best to manufacture at the moment. 

When customers come with remarks or complaints on certain deliveries of pulp it can only with 

difficulties be determined what caused the problems earlier in the process. By calculating by 

hand it is possible to track pulp to different steps in the manufacturing process but it is quite 

time consuming and complicated. 

By a process study four groups of processes can be identified which have different importance 

for the total manufacturing time through the process. Using a database parameters can be 

received that are important for calculating times through the processing sections. By modeling, 

a model is created and it results that the time required to track the pulp is reduced substantially 

while any costs that may arise in the future because of complaints can be reduced. It also 

provides greater availability and better opportunities for company employees to track the pulp 

through the process with the reason that the model is built in to the company systems.  
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Ordlista 

Datorisk vätskedynamik (CFD) – En numerisk simulation av flödesrörelser. 

Elektrisk motståndstomografi (ERT) – En annan teknik som kan användas för att få 

kunskap om massans flöde genom bland annat massalagertorn. 

Expected shortfall (ES) – Ett mått som används för att bedöma risk.  

Kvantil – En statistisk term som delar upp området för en sannolikhetsfördelning i 

sammanhängande intervall med lika sannolikhet. Delar upp observationer på samma sätt. 

Pluggflöde – Ett flöde genom torn och rör där allt ämne som löper igenom har samma 

hastighet. 

Taggnummer – Det systemnummer ett processavsnitt har. Det används för att hämta data på 

berört händelseförlopp och kan exempelvis vara flödesmätare i massarör eller nivågivare i 

massatorn. 

Ultrasonic Doppler Velocimetry (UDV) – En teknik som går att använda för att få 

information om flödesprofiler i bland annat massalagertorn. 

Uppehållstid – Tiden då ett element befinner sig i ett särskilt tillstånd. 

Value at Risk (VaR) – Ett mått som används för att bedöma risk. 

Vektor – En endimensionell typ av fält som består av en samling element och som används 

för att spara data.
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1. Inledning  

Ett inledande kapitel innehållande relevant bakgrund kring företaget och de problem som 

angripits. Det ges också en redogörelse på vad syftet med arbetet är, de mål som satts upp och 

de avgränsningar som gjorts. I slutet ges en kort introduktion till rapportens upplägg. 

1.1 Bakgrund – Holmen 
Holmen AB är en koncern som bedriver sin verksamhet inom skogsbruk och energi. De 

tillverkar kartong, tryckpapper och trävaror. (Holmen, 2015a) I koncernen ingår Iggesund 

Paperboard. Företaget är en av Europas största tillverkare av kartong baserad på färskfiber. De 

är marknadsledande inom de högsta kvalitetssegmenten för kartong till kvalificerade grafiska 

ändamål och konsumentförpackningar. Produktionsanläggningar finns i Iggesund, Sverige och 

i Workington, England. Det finns även en anläggning i Strömsbruk och den belägger kartong 

som tillverkats på de andra produktionsanläggningarna. Företaget har omkring 1400 

årsanställda och nettoomsättningen ligger på runt fem miljarder kronor. I 100 år har det 

producerats massa i Iggesund och sedan 1963 även kartong. Det finns en stark tradition inom 

branschen. (Holmen, 2015b)  

1.2 Bakgrund – Produktionsstyrning och riskbedömning 
Pappersmassa tillverkas vid två olika massalinjer vid fabriken i Iggesund. Dessa kallas för linje 

3 (lövmassa) och linje 4 (barrmassa). Linjerna skiljer sig åt en del i antalet delprocesser men de 

har i stort sett samma typer av processer. 

 

 

Figur 1, en processkarta över massalinje 3. 
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Figur 2, en processkarta över massalinje 4. 

I Figur 1 och 2 visas två bilder på hur processerna för varje linje är sammansatta. Massan som 

linjerna producerar används främst till kartongtillverkning vid två kartongmaskiner. Kartongen 

innehåller både löv- och barrmassa där typerna blandas i olika mängder för att bilda olika skikt. 

Den resterande pappersmassan som inte används torkas på en torkmaskin vid en avdelning 

kallat TM4 och paketeras därefter i balar om 200 kilogram. Torkmaskinen växlar mellan att ta 

in barr- och lövmassa beroende på nivån i massalagertorn som finns i slutet på de båda 

massalinjerna. Tornen kallas för HC4 (lövlinjen) och HC7 (barrlinjen). Den torkade massan får 

ett balnummer som går att koppla till när massan blir färdigställd. I normala fall ändras 

balnumret ungefär en gång i timmen. All massa som kommer under denna period får samma 

balnummer. Är det stopp i processerna kan det däremot vara större tidsskillnad mellan varje 

balnummer. Den torkade massan säljs därefter till fasta kunder via en egen 

försäljningsorganisation eller via externa agenturer till andra kunder. 

Massan som säljs till fasta kunder har en förutbestämd kvantitet och kvaliteter som företaget  

förbundit sig till via kontrakt. Överskottet som blir tar agenterna hand om och säljer till kunder 

som finns i deras kontaktnät. En del av dessa kunder kan också uppfattas som fasta kunder då 

de köper massa regelbundet från agenterna. Agenterna tar en provision från företaget för den 

massa de säljer. 

En del av massan behålls inom företaget till ett säkerhetslager som är till för att användas vid 

eventuella problem där massabruket inte kan leverera massa till kartongfabriken. En 

riskbedömning bestämmer storleken på lagret och detta har länge legat på 2000 ton av vardera 

löv- och barrmassa. Säkerhetslagret är till för oplanerade stopp och därför ökas säkerhetslagret 

inför större planerade underhållsstopp på någon av massalinjerna. Ordinarie säkerhetslager ska 

alltså inte behöva användas innan massalinjerna är tillbaka i produktion och kan försörja 

kartongmaskinerna igen. 
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Således går det att identifiera tre separata lager för massan: 

 Säkerhetslager som är till för att användas till fabrikens kartongmaskiner när behov 

finns. 

 Lager till fasta kunder som köper massa via företagets interna säljorganisation. 

 Lager som agenter senare säljer vidare till externa nyckelkunder. 

Det finns också olika kvaliteter av massan och detta beror bland annat på dess ljushet, renhet 

och viskositet. Produktionen styrs mot att alltid producera den bästa kvaliteten men under 

processens gång sker oönskade effekter på massan som gör att delmängder får sämre kvaliteter. 

Exempelvis uppstår ljushetstapp på massan efter att den blekts till dess att den är torkad och 

färdig massabal. Vad detta beror på vet man idag inte exakt. 

Bästa kvalitet av löv- och barrmassa är i normalfall till för säkerhetslagret till 

kartongmaskinerna. Externa kunder köper primärt andra kvaliteter. Endast vid överskott av den 

bästa kvaliteten och fullt säkerhetslager säljs denna till kunderna. 

Om produktionstakten i någon av massalinjerna måste begränsas av någon anledning uppstår 

ett dilemma. Det är då tänkt att produktionsplanerare ska kunna rekommendera vilken av 

linjerna som ska prioriteras. Ett beslutsunderlag måste då finnas för att planerarna ska kunna 

fatta ett korrekt beslut. Detta ska ta hänsyn till hur massalagret ser ut, hur mycket massa som 

ska finnas tillgängligt för prioriterade kunder, uppbyggnad av säkerhetslager inför planerade 

underhållsstopp, tillverkningsekonomiska faktorer med mera. 

1.3 Bakgrund – Spårbarhet 
När kunder kommer med påpekanden eller reklamationer på vissa leveranser kan det endast 

med svårighet fastställas vad som hänt och orsakat problemen tidigare i processen. Det är 

besvärligt att bestämma var massan befunnit sig vid olika tidpunkter. Spårbarheten bakåt i 

processen måste alltså förbättras. 

Med handräkning går det att spåra massan för en specifik bal till olika steg i 

tillverkningsprocessen, men det är ganska tidskrävande och komplicerat. Det skulle därför 

underlätta om det fanns en färdig modell som kunde visa var varje massabal befunnit sig i 

processen vid olika tidpunkter. Med hjälp av företagets IT-avdelning ska modellen senare 

kunna implementeras i företagets infosystem för att ge tillgänglighet till alla de anställda som 

finns på fabriken. 

1.3 Problembeskrivning 

 Skapa ett underlag som ska fungera som beslutsstöd för produktionsplanerare när de ska 

rekommendera prioriteringar hos massalinjerna. 

 

 Genomföra en riskbedömning för att undersöka om förändringar av storleken på 

säkerhetslagret kan ge någon vinning. 

 

 Skapa en modell som kan användas för att spåra massan genom verksamhetens 

processer. Samma underlag ska också kunna utnyttjas för att spåra tillverkad kartong 

genom verksamhetens processer. 
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1.4 Syfte 
Det finns många olika syften med att arbeta med dessa frågor. Det underlag som ska fungera 

som beslutsstöd till produktionsplanerarna ska ge dem hjälp att fatta rekommendationer på 

produktionsbeslut. Det ska också vara ett verktyg till stöd för nya anställda på posten. 

Produktionsplanerarna är skickliga inom sitt område och har bra kunskap om behovet av massa 

för försäljning och av lagrets storlek. Däremot när dagen är kommen då dessa poster ska ersättas 

med nya anställda är tanken att ett hjälpmedel ska underlätta för dessa. Beslutsstödet kan också 

vara ett viktigt verktyg om produktionsplanerarna är frånvarande när produktionsbeslut måste 

tas. 

Det ska också göras en riskbedömning gällande det säkerhetslager som finns. Syftet med detta 

är att få en klarare bild på vad för olika risker som finns och om det finns möjligheter att göra 

vinster genom att ändra storleken på lagret. 

Syfte med spårningsverktyget är att det ska finnas bättre möjligheter att lokalisera var 

eventuella fel uppstått i processen som gjort att massan fått oönskade egenskaper. Tillverkad 

massa ska kunna spåras bakåt genom massabrukets processer mycket enklare än vad det går att 

göra idag. Ett ytterligare syfte är att verktyget ska reducera det tidsspill som uppstår när 

handräkning av spårningen av massan behöver göras för att ta reda på vad som hänt i de tidigare 

processerna. Med hjälp av verktyget kan ekonomiska fördelar nås genom att det lättare går att 

identifiera eventuella fel i processerna som sedan kan undvikas, vilket resulterar i att lägre 

reklamationskostnader uppstår på sikt. Tiden som krävs för att handräkna bakåt i processen 

innebär också en kostnad som kan reduceras med hjälp av verktyget. 

1.5 Mål 
Arbetets mål kan delas in i två olika typer, produktmål och effektmål. 

1.5.1 Produktmål 
Arbetet ska leda till ett verktyg som ska ge stöd till rekommendationer av prioriteringar för 

produktion. Detta verktyg ska hjälpa produktionsplanerare till att fatta korrekta beslut inom 

produktionsstyrning och det ska också fungera som ett hjälpmedel för andra anställda när det 

saknas personer som har kunskapen att fatta dessa beslut på egen hand.  

Arbetet ska också resultera i ett verktyg som kan användas för att spåra tider när massan passerat 

massabrukets processer. Detta ska vara ett hjälpmedel till att lokalisera var eventuella fel kan 

ha uppstått när bristande produkt tillverkats. 

1.5.2 Effektmål 
Ett effektmål är att Iggesund Paperboard ska få en effektivare och mer lätthanterlig 

lagerstyrning där produktionsplanerarna, och andra, har ett beslutsunderlag att luta sig mot. 

Arbetet ska också ge en klarare bild över vilka risker som existerar kring säkerhetslagret och 

ge kunskap om eventuella fördelar finns att hämta genom att ändra nivån i lagret. 

 

Effektmålet med spårningsverktyget blir att tiden som krävs för att spåra massa bakåt i 

processerna minskas avsevärt samt att eventuella kostnader för att förhindra framtida 

reklamationer kan minskas. Dessutom kan spårningen av massan med hjälp av verktyget utföras 

av vem som helst utan kunskap om enhetsprocesserna i fiberlinjerna. 

1.6 Avgränsningar 
Vid vissa delprocesser har det varit komplicerat att räkna fram en noggrann uppehållstid. Därför 

har avgränsningar gjorts där uppskattade konstanter har använts. Det är bland annat tvättpressar, 
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silar och flisfickan för vardera massalinje. Dessa processer har en väldigt låg uppehållstid 

gentemot den totala och eventuella feluppskattningar påverkar inte resultatet nämnvärt. 

På grund av den begränsade tiden har en avgränsning gjorts att flödet vid massalagertorn och 

massarör behandlats som ett pluggflöde. Under vissa omständigheter går det att köra förbi 

eftersilerit i blekeri 3. Detta scenario har bortsetts ifrån då det inte funnits tid till att skapa ett 

ordentligt underlag för att hantera händelsen. 

Riskbedömningen på säkerhetslagret har avgränsats till att enbart utgå från historiskt data då 

det inte funnits tillräckligt med tid för att angripa problemet med ytterligare metoder. 

1.7 Disposition 
Rapporten är uppdelad i sex olika kapitel. Kapitel 1 introducerar läsaren till nödvändig 

bakgrund kring företaget och dess processer, de problem som finns och vad syftet med arbetet 

är. Det innehåller också mål och avgränsningar. Kapitel 2 går igenom den teori som använts.  

Kapitel 3 går igenom den metod som använts för att lösa problemen. De resultat som fåtts fram 

tas upp i kapitel 4. Tillförlitligheten i de resultat som fåtts fram diskuteras i kapitel 5 och 

slutligen ges rekommendationer och slutsatser i kapitel 6. Förteckningar på de referenser som 

använts har lagts i kapitel 7 och bilagor som kan vara intressanta för läsaren men som inte är 

relevanta att ha med i rapporten har lagts i ett appendix efter rapporten. 
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2. Teori 

Detta avsnitt går igenom nödvändig teori bakom de modeller som gjorts och teori som kan vara 

till användning för efterföljande studier i ämnet. 

2.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har gjorts med anledning av att undersöka om det finns tidigare studier som 

gjorts där dess resultat kan utnyttjas för att få en bättre grund för detta arbete. Teoretiska 

modeller som varit av intresse är främst modeller som kan beskriva flödesprofiler genom 

massarör och massalagertorn. Det har även undersökts modeller som behandlar 

produktionsstyrningar av olika former för att få en bra grund till att utveckla en egen modell 

som ska fungera som ett beslutsunderlag när prioriteringar i produktionen behöver göras. Teori 

kring riskhantering har undersökts för att få underlag till att göra en bedömning på 

säkerhetslagrets storlek. 

Vid massatillverkning finns det väldigt många svårigheter som kan göra att teoretiska modeller 

genererar annorlunda resultat gentemot hur det faktiskt är i praktiken. Problem som kan orsaka 

detta kan delas in i två olika grupper (Leiviskä, 1996): 

 Svårigheten att återskapa processerna i modellen. 

 Bristen på passande modeller för vissa specifika ändamål. 

Det vanligaste problemet vid modellskapande för massaindustrin är bristen på lämpliga 

mätningar som behövs för att få korrekta modeller. Flödesmängd och massakoncentration för 

många processer är okända då det saknas mätare vid aktuella platser. På platser där mätarna 

finns är det istället stora osäkerheter då mätverktygen inte är speciellt tillförlitliga. Detta gör att 

en mer precis modell som håller sig till verkligheten är problematisk att konstruera. 

Det är också svårt att hitta liknande modeller  som gjorts på samma problem. Även om det 

skulle finnas andra massatillverkare som gjort modeller som ska behandla samma typ av 

problem så finns det inte massabruk med identiska processer. Således behöver fortfarande 

justeringar och tillämpningar av andra metoder göras. Till ett minimum behöver alltid 

parametrar anpassas till modellen beroende på varje process och varje massabruk. 

2.2 Massalagertorn 
Massalagertorn är viktiga funktioner i massatillverkning. De används för att hålla 

förutsättningarna för massan på en önskad nivå, exempelvis för att undvika avvattning av 

massan eller för att hindra olika massatyper från att blandas. De fungerar också som buffertar 

mellan processer som ger vissa säkerheter när processer har ett beroende av varandra. Dessa 

lager kan dock medföra vissa icke idealiska följder. Det kan uppstå oönskade flöden genom 

massalagertornen, till exempel att delar av flödet går rakt genom dem. Det kan också uppstå 

döda zoner där massan hamnar i en stillastående fas. Detta kan leda till instabila efterföljande 

flöden till processer och låga produktkvaliteter vilket i sin tur resulterar i höga 

produktionskostnader. (Hui, 2011) 

Studier har visat att blandningen i massalagertornen kan ändras från bra till uselt med enbart 

små ändringar i lagertornen. Exempelvis är produktionstakten något som skulle kunna göra att 

blandningen blir sämre och att fler stillastånde skikt i lagertornen uppstår. Massans 

koncentration skulle också kunna påverka flödesprofilen i massalagertornen. 

(Ford, Bennington och Taghipour, 2006) 
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Figur 3, en bild som visar rörelsen av massan i ett massalagertorn. I nedre vänstra delen av bilden sitter en omblandare 

som massan rör sig runt. Utanför det inritade området av flöde är massan i stort sett stillastående.  

Figur 3 är en illustration på hur det kan se ut i ett massalagertorn. Även fast det finns en 

omrörare i tornet skapas så kallade döda skikt där massan i stort sett är stillastående. Med små 

justeringar av massalagertornet och andra faktorer kan flödets väg genom tornet förändras. 

Justeringar av omblandaren till en annan position skulle kunna medföra att blandningen blir 

bättre och att en större volym av massalagertornet utnyttjas. 

2.3 Flödesprofiler 
Flödet i massarör och massalagertorn kan ha olika profiler beroende på en rad faktorer. Bland 

annat vätskans friktion (viskositet) och flödets tröghet. Det har också visat sig bero på det 

omslutande rörets eller lagertornets diameter. (Massachusetts Institute of Technology) 

 

Nedan visas fyra olika varianter på flöden som kan uppstå: 

 

 
Figur 4, visar flödesprofilen av typen pluggflöde i ett rör. 
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Figur 5, visar hur flödesprofilen av typen laminärt flöde i ett rör kan se ut. 

 

 

 
Figur 6, visar hur  flödesprofilen av typen övergångsflöde i ett rör kan se ut. 

 

 
Figur 7, visar hur ett turbulent flöde kan uppträda. 

Från Figur 4 går det att se ett flöde med profilen pluggflöde. Om detta uppstår betyder det att 

flödet har egenskaperna: 

 Ämnet som färdas i rör eller lagertorn har samma hastighet. 

 Flödet över hela momentet är laminärt, det vill säga all rörelse sker i 

strömningsriktningen. 

 Förändringar i ämneskoncentration, temperatur och tryck är identiska över hela 

volymen. 

(Berlin, Minsker, Zakharov V, 2001) 
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Detta medför att om nya mängder ämnen som precis tillsatts till processen ska kunna gå ut ur 

den och senare gå vidare till nästa efterliggande process behöver allt ämne som ligger före det 

precis tillsatta gå ut innan det nya kan göra det. Detta kan jämföras med ett sorts kösystem. Det 

är dock ovanligt att ett sådant flöde förekommer i praktiken då flödet kommer påverkas av 

massarören eller massalagertornens kanter som skapar friktion, vilket medför att flödet oftast 

går långsammare vid kanterna än i mitten. 

Ett laminärt flöde har en flödesprofil som en parabolisk form. Ett typiskt laminärt flöde visas i 

Figur 5. Flödet kan liknas med ett pluggflöde men med skillnaden att inte samma hastighet 

gäller över hela den horisontella riktningen. Intill massalagertornet eller massarörets kanter är 

flödeshastigheten betydligt mindre än vad den är i mitten. Detta blir på grund av det motstånd 

som kanterna genererar. Precis som vid pluggflöde stannar vätskan i strömlinjeformade skikt 

som hindrar vätskan från att blandas. Detta medför att flödet rör sig i samma riktning. (Ananda, 

2012) 

Hur stort motstånd som kanterna ger och den medföljande skillnaden mellan flödet i mitten och 

vid kanterna beror på flera faktorer. Desto högre viskositet på flödets ämne desto större 

motstånd och spetsigare parabolisk form har flödet. Däremot om det är en viskositet på noll 

kommer flödet att vara friktionslöst vilket innebär att det inte blir något motstånd alls på flödet. 

Vid dessa förutsättningar är det inte ett laminärt flöde utan ett pluggflöde. Motståndet beror 

också på den radie och längd som tuben har som flödet passerar igenom. (Croom, 2014) 

En väldigt stor faktor som påverkar vilket typ av profil flödet har är dess hastighet. Vid lägre 

hastigheter går flödet av vatten och fibrer mot ett pluggflöde. Genom att öka hastigheten på 

flödet förändras dess struktur och det blir mer och mer övergångar mellan partiklarna i flödet. 

(Ventura et al., 2008) Figur 6 är en bild på ett övergångsflöde och detta har då uppstått när 

flödet fått en så pass hög hastighet att det skapats störningar i flödesriktningen. Detta leder till 

att flödet kan ha egenskaper från både ett turbulent flöde och ett laminärt flöde vid olika punkter 

i flödet. Flödet är instabilt och det är svårt att förutsäga dess struktur. (Ananda, 2012) Genom 

att öka hastigheten ytterligare skapas tillräckligt mycket störningar för att flödet ska klassificera 

sig som ett turbulent flöde. Figur 7 är en bild på hur flödet kan uppträda vid dessa 

förutsättningar.  Det kan ofta uppstå virvlar i denna typ av flöde vilket bilden illustrerar. 

 
Figur 8, bild som visar skillnaden mellan hur flödesprofilen skulle kunna se ut för ett turbulent flöde och ett laminärt 

flöde. 

En generell flödesprofil på turbulenta flöden finns inte riktigt. Profilen beror på olika faktorer 

såsom t ex flödets hastighet och det gör att flödet kan ha annorlunda flödesprofiler. Den har 

approximerats till att ha en plattare form än det laminära flödet. Det turbulenta flödet skulle 

kunna ha ett utseende som illustreras i Figur 8. (Ananda, 2012) 
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Figur 9, en bild som visar en typisk friktionsförlustkurva. Hastigheten (v) har ställts mot tryckförlusten (P/L). 𝑽𝒎𝒂𝒙 

noterar maximala hastigheten vid ett pluggflöde, 𝑽𝑾𝑻 hastigheten med den minsta tryckförlusten och 𝑽𝑾 hastigheten 

då tryckförlusten blir större för vatten än vad den är för massan. 

Figur 9 visar hur förhållandet mellan friktionsförlusten och hastigheten ser ut när hastigheten 

ökas. Beroende på vilken typ av massa som färdas i flödet kan grafen se olika ut. Pluggflöde, 

övergångsflöde och turbulent flöde har ritats in i bilden och det syns tydligt att när hastigheten 

på flödet blir högre går flödet mot att vara turbulent. En studie har gjorts av Carla Ventura et 

al. (2008) där olika fibrer från trädslag jämförs. Syftet var att öka förståelsen för hur flödet ser 

ut för diverse industriella fibersuspensioner av massa. En slutsats som studien kom fram till var 

att storleken på 𝑉𝑚𝑎𝑥, alltså den maximala hastigheten ett pluggflöde kan ha, beror på 

fiberlängd. Massa som innehåller längre fibrer kommer kunna ha ett pluggflöde med en högre 

hastighet än vad en massa med lägre fiberlängder kommer kunna ha. 

Reynolds (1883) var den första med att föreslå en metod för att avgöra om en vätskas flöde som 

färdas i ett rör är turbulent eller laminärt. Han tog fram Reynolds tal och den är en enhetslös 

indikator. Det betecknas enligt: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝐷

𝜇
 

där 𝜌 står för vätskans densitet (kg/m3), 𝑣 dess hastighet (m/s), 𝐷 för diametern på röret (m) 

och 𝜇 för den dynamiska viskositeten för flödet (kg/(m×s)). Genom en rad experiment kom han 

fram till att Reynolds tal på upp till 1900 var stabila. Alltså var av typen laminärt flöde. Flöden 

som hade ett Reynolds tal på över 2000 var ostabila. Alltså innehöll turbulens inom sig. Tal 

mellan detta kan vara både stabila, ostabila och även ha profilen som ett övergångsflöde. 

I detta arbete har denna indikator använts för att föra ett resonemang kring massarörens 

flödesprofiler. 

2.4 Uppskattningar av blandningsprocessen i massalagertorn 
Som tidigare nämnts är i stort sett varje process väldigt inviduellt utformad. Blandningen i 

massalagertornen kommer se olika ut vid varje specifikt lagertorn. Vissa kan ha stora skikt där 

massan är stillastående medan andra är helt fri från det. Det finns olika verktyg eller modeller 

som det går att använda sig av för att analysera massans sätt att uppträda i lagertornen. 
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Datorisk vätskedynamik (CFD) är en numerisk simulation av flödesrörelser. Det beräknar 

strömningsfältet genom objekt och kan exempelvis användas för att få fram en flödesprofil i ett 

massalagertorn. Metoden går ut på att en uppsättning ekvationer för bland annat vätskeflöde, 

turbulens och värmeöverföring löses. Ekvationerna bildar tillsammans ett system icke-linjära 

partiella differentialekvationer som beskriver rörelsen hos vätskan i tid och rum. (Hui, 2011) 

Hui (2011) har tidigare gjort en CFD-modell för att simulera blandningsprocessen i en typ av 

massalagertorn med konstanta massakoncentrationer. Modellen kan inte fullt ut användas för 

att beskriva blandningsprocessen på grund av vissa beteenden hos massafibrerna. Exempelvis 

flockbildas barrmassa lätt vilket inte kan modelleras helt enkelt i CFD-modeller. Resultatet av 

arbetet kan dock användas för att bättre utforma massalagertorn för att minimera stillastående 

skikt av stillastående massa som gör att massan går snabbare genom massalagertornen. 

Eftersom varje massalagertorns egenskaper och utformningar skiljer sig åt från fall till fall går 

det inte att applicera andra arbetens resultat på flödesprofiler i massalagertorn direkt till detta 

arbete. Små ändringar i massalagertornen kan göra att flödesprofilerna blir helt annorlunda. När 

Hui (2011) simulerade massaflödena användes konstanta massakoncentrationer. I verkligheten 

är det mer komplext än så. Massakoncentrationerna kan i hög grad pendla vilket gör att 

resultatet inte kan förutsäga massans rörelsemönster fullt ut. Däremot ger modellen som gjorts 

en viss sorts uppfattning hos rörelsen av massan men den kan inte beskriva verkligheten fullt 

ut. 

För att dessa typer av simuleringar ska vara till bättre användning för just detta arbete skulle de 

ha gjorts på samma förutsättningar som existerar ute i företagets processer. Det behövs också 

göras simuleringar för varje specifikt massalagertorn då dessa skiljer sig åt. Med anledning av 

detta har inte modellen använts i detta arbete mer än för att få insikt och  förståelse för vilka 

faktorer som bidrar till en avvikande flödesprofil. 

Skillnaden mellan modellen och min modell är att Hui (2011) faktiskt simulerar fram en 

flödesprofil för ett massalagertorn medan i det här arbetet har det antagits ett optimalt 

förhållande där pluggflöde existerar för att därefter beräkna ett felintervall som kan uppkomma 

bland annat på grund av detta antagande. 

 

Det är möjligt att göra en liknande modell och använda sig av samma metod som Hui (2011) 

använt sig av men med skillnaden att istället anpassa alla parametrar mot hur det ser ut i Holmen 

Iggesund Paperboards massalagertorn. Det har dock inte funnits tiden till att göra detta då det 

skulle bli olika simuleringar för varje massalagertorn. 

Syftet med att beskriva den här modellen är att det i fortsättningsarbeten kan vara en bra modell 

att använda sig av för att hitta stillastående skikt av massa i massalagertornen. Vid  optimala 

förhållanden excisterar inga stillastående zoner. Det går alltså att använda modellen som ett 

hjälpmedel för att åtgärda problem som finns i dagens massalagertorn, vilket kommer innebära 

att det här arbetets modell stämmer bättre överens med praktiken. Ett annat scenario är att 

använda sig av CFD-modellering för att upptäcka stillastående skikt av massa i 

massalagertornen och därefter korrigera det här arbetets modell till hur det ser ut praktiskt. Det 

första scenariot är dock att föredra då stillastående skikt av massa kan skapa en del problem på 

slutproduktens kvalitet med mera. 

Elektrisk motståndstomografi (ERT) är en teknik som används för att rekonstruera interna 

fördelningar av 2D och 3D-objekt från flera externa synvinklar. Tekniken går att använda för 

att visualisera flödet genom massalagertorn. Det går till så att en serie av sensorer placeras i 

massalagertornet utan att flödet påverkas och därefter injiceras elektricitet in i tornen. Detta 

görs med anledning av att skapa bilder på hur föremål beter sig innanför objektet. Många 
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forskare använder tekniken för att studera industriella processer. Tekniken kan användas för att 

upptäcka förändringar i resistivitet/konduktivitet och detta gör att det är ett verktyg som kan 

användas för att studera blandningsdynamiken i ett system av vätskor, exempelvis blandningen 

i massalagertorn. (Hui, 2011) 

Tekniken har inte använts i detta arbete då förutsättningarna inte funnits för att göra det. Först 

och främst måste nödvändiga verktyg finnas. Därefter måste massalagertornen tömmas på 

massa och sensorerna placeras vilket innebär stora kostnader i form av produktionsförluster 

med mera. Syftet med att gå igenom metoden är att om möjligheterna funnits så skulle det  

precis som ovanstående fall med CFD-modellering kunna ge väsentlig kunskap om hur massan 

beter sig när den går genom massalagertornen och därefter ge möjlighet till att anpassa 

massalagertornen till att reducera stillastående zooner med mera. Precis som innan går det också 

att korrigera modellen så att den stämmer bättre överens med hur det ser ut i praktiken, men det 

bör vara ett andrahandsval då det inte är möjligt att förbättra massalagertornens utformning för 

att reducera olämpliga egenskaper. 

Ultrasonic Doppler Velocimetry (UDV) är en annan metod för att mäta flöden av vätska. Den 

kan användas för att få en fördelning av hastigheter i flöden och har visats vara en bra metod 

för att få en uppfattning om hur massaflöden beter sig. Metoden baserar sig på att en 

ultraljudspuls skickas längs en mätlinje från en givare. Därefter reflekteras ultraljudet från 

vätskans partiklar tillbaka till givaren i form av ett sorts eko och information om hur 

flödesprofilen för vätskan fås. Metoden skulle kunna användas på ett massalagertorn för att få 

fram en flödesprofil i lagertornet. (Hui, 2011) 

Dietemann och Rueff (2004) gjorde en undersökning där de analyserade flödet i massalagertorn 

och massarör med metoden. En slutsats kunde göras att det förekom olika former av flöden i 

processerna. Flödesprofiler av plugg-, övergångs- och turbulent flöde kunde ses. 

Det kan också göras mätningar på massalagertorn och massarör för att uppskatta uppehållstiden 

genom momenten. Det är något som gjorts på företaget tidigare där litium tillsätts innan vid 

ingången i processen. Därefter görs systematiska provtagnignar på massan vid utloppet tills 

dess att proven visar spår av ämnet och då fås en uppskattning på hur stor uppehållstiden är 

genom tornen eller rören. Eventuella döda skikt med stillastående massa som skulle kunna 

finnas i processerna kan då identifieras. (Hans Nilsson, 2016) 

Tyvärr har dessa mätningar inte gjorts på speciellt många massalagertorn. Det saknas således 

information om massans väg genom många massalagertorn. På de platser där mätningar gjorts 

där testerna visat icke önskvärda beteenden (såsom förkortad uppehållstid för massan vilket 

innebär att det existerar stillastående skikt av massa) i massatornet så har dessa mätningar 

använts och modellen korrigerats efter dessa. Detta återkommer senare i metoden. 

2.5 Riskmått 
Det finns ingen generell definition av vad som utgör risk. Den finansiella risken kan på ett 

mycket allmänt sätt uppskattas som förlusten som uppstår när något oförutsätt händer, eller 

sannolikheten att förlora hela eller delar av investeringen. För att uppskatta finansiella risker 

finns olika verktyg som alla har sina fördelar och nackdelar. Med anledning av detta kan det 

vara smart att använda sig av olika riskmått och verktyg för att få en bra uppfattning av riskens 

storlek i finansiella sammanhang. 

Matematiskt sett defineras ett riskmått som en funktion som avbildar en uppsättning 

slumpvariabler i ett sannolikhetsrum till de reella talen. (Artzner, 1999) Ett sannolikhetsrum 

betecknas som (Ω, ℱ, ℙ) där Ω betecknar uppsättningen av alla möjliga utfall av ett sorts 
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experiment, ℱ är en uppsättning händelser som är en delmängd av Ω och ℙ en funktion som 

tilldelar sannolikheter till varje händelse. 

Låt ett riskmått betecknas som 𝜑(∙). Låt också X och Y beteckna två slumpvariabler som kan 

ses som en del av en uppsättning slumpvariabler, 𝑉, tillhörande de reella talen definerat på ett 

lämpligt sannolikhetsrum (Ω, ℱ, ℙ). Då är 𝜑: 𝑉 → ℝ ∪ {∞} kallat för ett riskmått. 

2.5.1 Önskvärda egenskaper för riskmått 
För att ett riskmått ska anses som ett förnuftigt och användbart verktyg för att uppskatta risker 

bör den ha en del egenskaper. I detta arbete kommer riskmått beräknas på olika 

produktionstillgångar. Artzner et al. (1999) har identifierat fyra olika egenskaper som ett 

riskmått bör ha. Ett riskmått som uppfyller alla dessa egenskaper kallas för ett koherent 

riskmått. Dessa egenskaper är: 

 

1. Monotonitet 

𝑋, 𝑌 ∈ 𝑉, 𝑋 ≤ 𝑌 ⇒  𝜑(𝑋) ≥ 𝜑(𝑌) 

Om produktionstillgången för X aldrig överstiger detsamma för Y bör risken för Y aldrig heller 

överstiga risken för X. 

 

2. Subadditivitet 

𝑋, 𝑌, 𝑋 + 𝑌 ∈ 𝑉 ⇒  𝜑(𝑋 + 𝑌) ≤ 𝜑(𝑋) + 𝜑(𝑌) 

Risken av en kombination produktionstillgångar bestående av X och Y kan inte vara större än 

summan av de enskildas risker. Detta stödjer principen som finns bakom att diversifiera sig. 

 

3. Positiv homogenitet 

𝑋 ∈ 𝑉, 𝑐 > 0 ⇒ 𝜑(𝑐𝑋) = 𝑐𝜑(𝑋) 

Storleken på risken av en produktionstillgång varierar med samma mängd som det investerade 

beloppet i den. Om värdet på produktionstillgången dubbleras kommer också den totala risken 

att dubbleras. 

4. Translationsinvarians 
𝑋 ∈ 𝑉, 𝑐 ∈ ℝ ⇒  𝜑(𝑋 + 𝑐) = 𝜑(𝑋) − 𝑐 

Att addera en riskfri tillgång c till resterande produktionstillgångar är som att lägga till pengar. 

Det fungerar som en försäkring och det medför att risken reduceras. 

2.5.2 Value at Risk 
Value at Risk (VaR) är bland de vanligaste verktygen för att uppskatta risk. VaR är definierat 

enligt: 

 

Storleken av förlusten från en investering under en viss tidsperiod där det existerar en 

sannolikhet p att förlusten blir större eller lika med VaR. Sannolikheten att förlusten blir mindre 

än VaR blir således (1 − p). 
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Figur 10, visar en bild på en fördelning med VaR-gränsen samt kvantilen som anger sannolikheten att få ett resultat 

lika eller mindre än VaR. 

VaR är en statistisk metod för att uppskatta risken. Metoden är oberoende av vilken fördelning 

som gäller och det är ett mått på förluster till följd av typiska marknadsrörelser. VaR har 

däremot några brister som är värt att nämna. VaR säger ingenting alls om hur stor förlusten är 

om resultatet befinner sig i dess kvantil. Måttet visar enbart den potentiella förlusten i bästa fall 

om gränsen nås. För att få någon uppfattning hur förlusterna ser ut i VaR-kvantilen behöver ett 

annat verktyg användas. VaR är inte ett koherent riskmått, det uppfyller alltså inte alla de 

önskvärda egenskaperna som togs upp tidigare. Det tillfredsställer inte egenskapen 

subadditivitet i alla situationer. (Danielsson, 2011, s.76-80) 

VaR kan beräknas på flera olika sätt. En metod att göra det är med historisk simulering och den 

utnyttjar historisk data för att förutse framtida observationer. Metoden grundar sig i ett 

antagande om att historien upprepar sig själv där en periods observationer förväntas reprisera 

sig i nästa tidsperiod. Varje historisk observation har samma vikt och förväntas ha samma 

sannolikhet att uppstå i framtiden. 

Genom att sortera de historiska observationerna i en vektor och använda det p:te värdet kan den 

önskvärda VaR-kvantilen med sannolikhet p fås fram. (Danielsson, 2011, s.95) 

2.1.3 Expected shortfall 
För att få mer information hur utseendet är i VaR-kvantilen finns det andra riskmått som går att 

använda. Expected shortfall (ES) är en av dessa och en approximativ version av måttet har 

gjorts. Riskmåttet kompletterar bristen som finns i VaR där subadditivitet inte uppfylls. Det 

uppfyller också de andra önskvärda egenskaperna och är således ett koherent riskmått. 

Förväntat utfall svarar på frågan: Vad är den förväntade förlusten när den överskrider VaR-

gränsen? 
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Förväntat utfall då VaR-gränsen överträds, eller med andra ord förväntad vinst/förlust Q när 

utfallet är mindre än det negativa VaR, defineras enligt: 

𝐸𝑆 =  −𝐸[𝑄|𝑄 ≤ −𝑉𝑎𝑅(𝑝)] 

(Danielsson, 2011, s.85) 
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3. Metod 

Detta avsnitt beskriver det tillvägagångssätt som använts under projektets gång, vilken typ av 

data som använts samt hur det har erhållits. 

3.1 Val av data 

3.1.1 Produktionsstyrning 
Det är inte speciellt mycket data som använts i produktionsstyrningens uppgift. Det som fåtts 

från företaget är tillverkningskostnad för de båda massatyperna. Detta är dock sekretessbelagt 

och värdena redovisas inte i rapporten. Andra värden som använts är hur mycket vätska som 

massan avger sig, även kallat hur mycket som indunstas per träslag för massan, försäljningspris 

för massa och kartong samt hur mycket massa som kartongmaskinerna använder sig av. 

3.1.2 Riskbedömning 
För att göra en riskbedömning kring säkerhetslagrets storlek behövs en uppfattning om hur 

långa oplanerade stopp kan vara samt hur ofta de uppstår. Företaget har en databas där det går 

att hämta bland annat produktionstakter historiskt sett. Det finns data från tidsperioden 2003-

2016 men det har inte hämtats äldre data än 2009 på grund av bland annat ombyggnationer i 

processen. Det är snittproduktionen för varje dag som använts. Under de senare årtalen finns 

det noggranna produktionshastigheter men under de tidigare åren finns bara ett medelvärde på 

dygnsproduktionen. 

Datat visar inget mer än hur mycket som producerats varje dag och det blir således svårt att 

urskilja oplanerade stopp från resterande. Därför har även historik över planerade stopp använts. 

Riskanalysen som gjorts har grundat sig från data på oplanerade och planerade stopp hämtat 

från 2009 till första maj 2016. Under vissa perioder har produktionsmätarna varit ur funktion 

och dessa datum har exkluderats från analysen. Exempelvis har inte produktionsdata från 2013-

04-29 till 2013-12-31 för lövlinjen använts. 

Medelvärden på massaintaget till kartongavdelningen har också använts. Dessa värden används 

för att bestämma hur snabbt säkerhetslagren används och hur stora produktionsbortfall av 

kartong som uppstår när hela säkerhetslagret använts. 

3.1.3 Spårbarhet 
Modelleringen spårbarhet går ut på att göra beräkningar på uppehållstider. För att kunna göra 

detta behövs data på hur hög produktionshastighet processavsnitten har och då har databasen 

använts för att hämta flödeshastigheter på massa som går genom exempelvis rör samt 

produktionstakter på hela avdelningar. 

Vid de processavsnitt som saknar flödesmätare används istället avdelningens produktionstakt. 

Dessa värden finns redan i systemen och är beräknade som om de innehöll en viss 

massakoncentration. Produktionstaktens massakoncentration däremot skiljer sig åt kontra vad 

den är i massalager och rör. Detta betyder att massakoncentrationen för aktuell plats också 

behövs för att omvandla parametrarna till samma mått för att beräkna ett massaflöde från de 

individuella processerna. I vissa delar av processerna finns det färdiga formler för 

uppehållstider framräknade som har varit användbara och dessa värden har också kunnat 

hämtats via databasen. Dessa värden berör vissa massalagertorn. 

Modellen grundar sig i att användaren får skriva in en tidpunkt då massabalen blev färdigställd. 

Således finns det ingen information om vilka processer massan gått igenom då det kan ha varit 
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barr- eller lövmassa i aktuell massabal vid angiven tidpunkt. Med anledning av detta behövs 

även data på om ventiler i massarör varit öppna eller stängda. Detta innebär att flödet i rören 

går att kontrollera och då går det att fastställa vilket massaslag balen innehåller 

3.1.4 Processtudie 
För att kunna utföra uppgifterna krävs kunskap om hur berörande processer fungerar och ser ut. 

Därför har en processtudie gjorts. Detta börjades med en rundvandring utförd av handledare 

Hans Nilsson för att betrakta de aktuella processerna. Därefter har mycket tid lagts på att studera 

flödesscheman för att få passande kunskaper för att kunna skapa en fördjupad modell. 

3.1.5 Intervjuer 
Vid sidan av datainsamlingen och processtudien har också intervjuer gjorts för att underbygga 

den data som hämtats och den kunskapen som fåtts, men också för att komplettera med annan 

information som saknats. 

I vissa fall har det varit svårt att få en riktig uppfattning om hur system och processer fungerar, 

trots att det finns planritningar och flödesscheman. Vid vissa processavsnitt har det också varit 

svårt att hitta en lämplig metod för att göra passande beräkningar. I dessa situationer har hjälp 

tagits från drift- och processingenjörer som är mycket insatta i processerna. Eventuella 

konstanter som använts har bestämts med hjälp av deras kompetenser. 

3.2 Genomförande 
Spårningsmodellen och riskbedömningen har gjorts i programmeringsverktyget MATLAB 

medan produktionsstyrningen har gjorts i programmet Microsoft Excel. Data från databasen har 

hämtats och lagts i Excel-filer som sedan använts i modelleringen i MATLAB. Vissa data har 

också bearbetats i dessa filer innan det använts i modelleringen i MATLAB. Förenklingar har 

gjorts i Excel för att underlätta beräkningar i MATLAB som annars hade varit svåra att göra. 

3.2.1 Produktionsstyrning 
I dagsläget hänger inte avdelningen indunstning med. Det är en flaskhals vilket gör att 

produktionen i de två massalinjerna får begränsas. Indunstningen klarar inte av att omvandla 

all vätska som massaslagen utsöndrar och körs produktionen på full kapacitet i massalinjerna 

kommer det lager som finns i indunstningen till slut att bli full. I dagsläget begränsas 

produktionen men det finns ingen riktig kunskap om hur mycket som är bäst att begränsa av 

varje massalinje. 

För att kunna skapa ett underlag som ska kunna vägleda hur processerna ska köras krävs det en 

värdering av de olika produkternas betydelse för företaget. Det samma gäller för de lager som 

finns. Därför skapas en prioriteringslista för de produkter som finns och ytterligare en 

prioriteringslista över de massabehov som finns. 

De lager som finns är: 

1. Säkerhetslager 

2. Extra säkerhetslager inför oplanerade stopp 

3. Lager inom massalinjerna och i anslutning till kartongmaskinerna 

4. Lager till fasta kunder 

5. Lager till agenter 
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Dessa lager finns till vardera massatyp. De produkter som produceras är: 

 Kartong 

 Barrmassa 

 Lövmassa 

Som nämnts tidigare finns det olika kvaliteter av produkterna vilket gör att de kan variera i pris 

en del. Först och främst behöver det fastläggas vilken av produkterna som är mest betydelsefull 

för företaget. En viss kunskap fanns redan om det då utförare fått erfarenhet från tidigare arbeten 

på företaget. Slutsatser kunde dras ganska snabbt om vad som var viktigast av kartongen eller 

massatyperna. För att kontrollera att kunskapen om detta stämde fördes även samtal med annan 

arbetare inom företaget som var mer insatt. Däremot fanns det ingen kunskap om vilken av 

barr- eller lövmassa som är mest gynnsam att producera. 

För att kunna bestämma vilken plats de två produkterna ska få i prioriteringslistan för produkter 

behöver en analys göras på de faktorer som kan bidra till ökad vinst för vardera produkt. 

Uppenbara parametrar är försäljningspris och tillverkningskostnad för de båda produkterna. 

Under processtudiens gång uppkom också ytterligare en parameter, mängden vätska som avges 

under tillverkning av massan. Det framkom att det är olika mängder vätska som avges från 

massorna när de tillverkas vilket innebär att det går att producera fler antal ton massa av en 

massa än den andra på samma lagernivå och utflöde ur indunstningen. Således beror de 

ekonomiska fördelarna enbart på dessa parametrar. För att beräkna vilken massa som har bäst 

potential till att ge störst vinst ställs följande ekvationer och noteringar upp: 

𝑦𝑖 = 𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑛𝑠𝑡𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑛 𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎 𝑎𝑣 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑦𝑝 𝑖 
𝑥𝑖 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑣 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑦𝑝 𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 

𝑖 ∈  𝑑𝑒 𝑡𝑣å 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑦𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎 

𝑦𝑖 =  𝑥𝑖 ∗ (𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖 − 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖) 

Beroende på vilken massatyp som vill fås fram går det att producera olika mängder. Från 

lövmassa avges mindre vätska gentemot barrmassa. Genom att det finns begränsningar på hur 

mycket vätska indunstningen kan hantera kan en större mängd massa gjord på lövträd 

produceras gentemot mängden barrmassa på samma lagerkapacitet vid avdelningen. För att 

räkna ut mängden som det går att producera av varje massatyp ställs följande formel upp: 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 (
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚
) 

𝑘𝑖 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 ℎ𝑢𝑟 𝑚𝑦𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎 𝑠𝑜𝑚 𝑎𝑣𝑔𝑒𝑠 𝑎𝑣 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑙𝑎𝑔 

𝑥𝑖 =
1

𝑘𝑖/𝜌
 

Genom att därefter jämföra vilken av de två potentiella vinsterna som är störst kan en slutsats 

dras om vilken av de två massorna som är mest lönsam att producera. 

Mängden vätska som avges från massan när den framställs samt dess densitet har fåtts genom 

att prata med kunniga arbetare inom områdena. 6,6 ton vätska per ton lövmassa och 7,7 ton per 

ton barrmassa avges vid framställning av dem och vätskans densitet är ungefär 1100 kg/m3 i 

båda fallen. Konstanterna ki är angivna i ton vätska/ton massa medan lagernivåerna samt flödet 

ut ur lagrena är angivet i m3/timme och således behövs densiteten för att få samma enhet på 
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parametrarna och för att kunna applicera dem i formeln. Det som vill uppnås är att maximera 

𝑦𝑖 och det görs genom att välja att producera den massa som har bäst relation mellan 

parametrarna lönsamhet samt antalet ton som det går att producera utav den. 

Om det bortses från att företaget har bundit sig till speciella kunder individuella avtal och att 

all massa som produceras kan säljas så kommer den massa med bäst relation mellan högst 

lönsamhet per ton massa samt hur mycket som det går att producera av massan alltid föredras 

framför den andra. 

Det som behöver göras nu är att analysera vilka lager som är viktigast att försörja med massa. 

Säkerhetslagrena kontra de andra kommer ha samma prioritering som de mellan kartong och 

massa. Säkerhetslagrena är till för att försörja kartongentillverkningen med massa och de andra 

lagrena är till för massakunder vilket innebär att om kartongen fått högre prioritering än massan 

tidigare så kommer också säkerhetslagrena att få högre prioritering här än resterande lager och 

vice versa. För att bestämma vilken av lagrena med massa som går till fasta kunder och agenter 

som är viktigast förs samtal med handledare och produktionsplanerare. De har bra kännedom 

om vad som bör prioriteras under särskilda omständigheter. 

När prioriteringslistan skapats kan också en modell göras som kan rekommendera vilken 

massasort som är lämpligast att producera vid olika tidpunkter beroende på hur lagernivåer och 

lönsamheter ser ut för massatyperna. Modellen grundar sig i att användaren får ange olika 

parametrar som spelar in på vilken massatyp som det är viktigast att producera om det behövs 

skära ner på den sammanlagda produktionen från massalinjerna. Modellen har gjorts i 

programmet Microsoft Excel. Nuvärden på parametrar som användaren behöver ange är: 

 Kundbehov för fasta kunder, hur stort uppbyggt lager som finns till dem och hur mycket 

som skickats till dem under pågående månad. 

 En minimigräns på hur mycket massa agenterna i minsta möjliga mån bör få varje 

månad. 

 Dagens datum vilket gör att en databas används för att hämta bland annat 

medelproduktioner för torkmaskinen som torkar massan där den sedan skickas vidare 

till de olika lagren. 

 Nivå på säkerhetslager, när nästa underhållsstopp ska vara och hur mycket extra 

säkerhetslager som behövs till det. 

 Senaste tidens procentandel på den bästa kvaliteten på massan som vanligtvis går till 

säkerhetslagret. 

 Försäljningspris för massan, tillverkningskostnad och även dagens valuta för att 

omvandla USD till SEK. 

När användaren skrivit in önskade parametrar jämför modellen först och främst nivån på vad 

ordinarie säkerhetslager ska vara och vad den i dagsläget är. Om den aktuella nivån är under 

det rekommenderade värdet på en av massalinjerna kommer modellen ge en rekommendation 

om att prioritera den massalinjen. Om båda säkerhetslagren har mindre nivå än vad det borde 

vara väljs den massalinje med störst skillnad. Om ingen av linjerna har ett säkerhetslager under 

den rekommenderade gränsen går modellen vidare till nästa punkt i prioriteringslistan. 

Nästa steg efter att användaren skrivit in detta är att använda snittet som hämtats på 

produktionen från TM4 i olika varianter. I dagsläget läggs all massa med den bästa kvaliteten 

till säkerhetslagret och till uppbyggnad av det extra säkerhetslagret inför kommande 

underhållsstopp. Genom att användaren skrivit in hur många ton som säkerhetslagret är just nu 

samt vad det bör vara vid nästa planerade underhållsstopp går det att räkna ut ett snitt på hur 
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många ton massa det bör produceras per dag för att komma upp i det önskade säkerhetslagret 

vid stoppet. Användaren har också skrivit in dagens procentandel på hur stor andel den bästa 

kvaliteten på massan som består av den totala och då kan även ett snitt på hur mycket ton som 

produceras av den önskade kvaliteten räknas fram. Om dagens snitt är lägre än det önskade 

snittet som behövs för att nå säkerhetslagrets önskade mängd massa till det planerade stoppet 

betyder det att uppbyggnaden inte kommer nå önskad nivå om samma produktionshastighet och 

andel bästa kvalitet hålls konstant. Om det då skulle behöva göras begränsningar på 

massalinjerna där en eller båda inte kan gå på full kraft så kan det vara bra att försöka hålla den 

aktuella massalinjen i så hög produktion som det bara går. Om båda massalinjerna ligger efter 

på uppbyggnaden av säkerhetslager kommer modellen rekommendera att prioritera den 

massalinje som ligger mest efter. Alltså den som har störst skillnad på snittvärdet på produktion 

av bästa kvalitet och vad snittvärdet bör ligga på. 

Däremot om båda dagens snitt för uppbyggnaden av säkerhetslagren är högre än vad det bör 

vara för att nå önskad mängd går modellen vidare till nästa punkt i prioriteringslistan. 

Användaren har också matat in kundbehovet för fasta kunder, de som har nästa turordning i 

prioriteringslistan. Samma typ av metod används här som i säkerhetslagret med skillnaden att 

dessa kunder oftast inte får den bästa kvaliteten utan tar det som blir över. En skillnad är också 

att kundbehovet är satt till ton per månad medan i det tidigare fallet kunde det vara ett fast 

datum längre fram i tiden då utbyggnaden av säkerhetslagret skulle vara klart. Förutom det så 

är det samma metod som tidigare där dagens snitt jämförs med snittet som krävs för att uppfylla 

fasta kunders behov. 

Efter att de fasta kunderna fått sin andel massa tar agenterna hand om resten. Vanligen säljer 

de vidare all massa de får så det blir inget överskott kvar efter agenterna tagit sitt. Kundtypen 

är behandlad som mindre viktig än fasta kunder men det är fortfarande så att företaget vill 

behålla kontakten med agenterna för att kunna använda dem för försäljning i situationer då det 

finns överskott på massa. Därför kan det vara viktigt att ge agenterna åtminstone en liten del 

massa under varje månad och därför har modellen gjorts så att användaren får skriva in en 

minimigräns på antalet ton agenterna bör få. Medelproduktionen per dag för att täcka 

minimigränsen under månaden för agenterna räknas fram som tidigare. Skillnaden på antal ton 

som agenterna ska få mot vad som faktiskt sålts och lagts undan i lager till dem används för att 

räkna ut ett produktionssnitt som krävs för att saknande del massa ska komma upp i nivå för att 

täcka minimigränsen. Dagens produktionssnitt räknas ut och den del som de fasta kunderna tar 

varje dag dras bort. Precis som tidigare jämförs snitten och om dagens snitt till agenterna är 

högre än det som krävs för att nå minimigränsen tas nästa, som också är den sista, punkten i 

prioriteringslistan. Om det inte är det däremot så görs prioriteringar på den massalinje som 

ligger sämst till för att nå upp till det uppsatta målet ton till agenterna. 

Sista punkten i prioriteringslistan är lönsamheten på de två massatyperna. Om produktionen 

sett bra ut för att klara av samtliga tidigare punkter på prioriteringslistan kommer modellen 

använda sig av: 

 
𝑦𝑖 =  𝑥𝑖 ∗ (𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖 − 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖) 
som redogjorts ovan för att räkna ut vilken massa som generellt sett är mest lönsam att 

producera. Därefter gör modellen en rekommendation på den massa som har bäst kombination 

utifrån hur mycket massa som går att producera och dess lönsamhet. 

3.2.2 Riskbedömning 
Historik på produktionen på de båda massalinjerna från 2009-2016 har använts, men det finns 

vissa perioder som mätarna inte fungerat och dessa tidpunkter har då avlägsnats från analysen. 
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Även planerade stopp har tagits bort därför att det är enbart de oplanerade stoppen som är 

intressanta och som kan komma att påverka säkerhetslagrets ordinarie storlek. Genom att det 

under vissa årtal endast finns en medelproduktion per dag har all data behandlats som detta. En 

medelproduktion på under 120 ton per dygn har behandlats som en stoppdag. Detta är långt 

under den normala produktionsnivån per massalinje. 

För vardera massalinje har det totala antalet dagar summerats till varsin vektor. Antalet dagar i 

rad som ett oplanerat stopp varat har gett tillhörande massalinjes vektor ett tal som är lika med 

samma antalet dagar. En vanlig dag med produktion har behandlats som en nolla. Exempelvis 

skulle en tio dagars period, där de första fem dagarna har haft en normal produktion, medan det 

uppstått ett oplanerat stopp under de andra fem dagarna, få vektorn [0,0,0,0,5]. Således blir det 

mindre antal tal i vektorerna än antal dagar som använts från historiken. Ett oplanerat stopp ger 

alltid vektorn endast ett tal oberoende på hur stort stoppet har varit. 

𝐿å𝑡 𝑣𝑖 = (𝑣1,𝑖, 𝑣2,𝑖, … , 𝑣𝑁,𝑖) 𝑏𝑒𝑡𝑒𝑐𝑘𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑁𝑖  

𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑟å𝑛 𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑡. 𝑉𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑠𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑟 ℎ𝑢𝑟 𝑚å𝑛𝑔𝑎 
𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑜𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟, 𝑖 𝜖 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑙𝑎𝑔. 

Under hela tidsperioden som datats hämtats ifrån är det enbart vissa värden som är relevanta att 

använda. Planerade stopp tagits bort ur datat och även tidpunkter då produktionsmätarna slutat 

fungera och inte genererat några värden tas bort. Genom att oplanerade stopp som varat under 

längre tid än en dag enbart behandlas som ett värde i vektorerna medför det också att det 

försvinner fler datapunkter. Allt detta gör att 𝑁𝑖 för de båda massaslagen kommer att vara olika 

trots att samma tidsperioder av data använts. 

Genom att sortera de erhållna vektorerna går det att få en uppskattning på hur stora stoppen 

brukar vara och hur ofta oplanerade stopp uppstår. Detta kan jämföras med historisk simulering 

för att kalkylera VaR och ES och angreppsmetoden för att lösa problemet har grundat sig i detta. 

Om företaget vill ha ett säkerhetslager som klarar av att försörja kartongfabrikerna med massa 

i 99 av 100 dagar vid oplanerade stopp ska säkerhetslagret vara tillräckligt stort för att klara av 

det 1-procentiga värdet i vektorn. För att räkna fram mängden massa som säkerhetslagret ska 

bestå av för att klara av de aktuella stoppdagarna har ett medelvärde på intaget av varje 

massasort hämtats från databasen över de senaste åren och det går då att räkna ut hur många 

ton lagret ska bestå av. 

Detta angreppssätt för att uppskatta risken visar enbart en uppskattning på hur många dagar 

som säkerhetslagret kommer täcka för produktionsstopp. Det säger ingenting om hur längden 

på oplanerade stopp och dess medförda kostnader ser ut när säkerhetslagret väl tar slut. Därför 

behövs även dessa undersökas. En uppskattning för hur stora eventuella överträdelser av 

säkerhetslagrets gräns är behöver göras för att få kunskap om kostnaderna. Detta kan jämföras 

med ES och det fås helt enkelt genom att ta medelvärdet av de värden som överträder eller är 

lika med VaR-gränsen. Det ska dock påpekas att estimeringsfönster, alltså de historiska värdena 

som analysen använder sig av, bör vara skapligt stort. Med få överträdelser kan ett extremvärde 

påverka medelvärdet mycket. 

För att bestämma hur ofta överträdelser inom en tidsperiod ska ske för att maximera företagets 

lönsamhet behöver uteblivna inkomster, som uppstår när säkerhetslagret inte kan leverera 

massa, användas. Dessa uteblivna intäkter samt de lönsamheter som fås av att sänka lagret 

behöver jämföras med varandra för att hitta en specifik gräns på lagret som lönar sig. 

Lönsamheter som fås när lagret sänks är räknat på vad företaget annars skulle kunna få på det 
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bundna kapitalet som finns i massan om det investerades i andra delar i organisationen. Detta 

kallas för avkastning på sysselsatt kapital och det är något som inte fås om pengarna ligger låst 

i säkerhetslagret. 9,1 procent har använts här vilket var avkastningen som koncernen hade under 

det senaste kvartalet. (Holmen, 2016) 

Det blir även en så kallad ränta på ränta i detta fall och för att räkna ut totala intäkten ställs 

följande formel upp: 

𝐵𝑖(𝑇) = 𝐵𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑇 
𝐵𝑖(0) = 𝐵𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑖 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 0 = 
= 𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑎𝑛 𝑠ä𝑙𝑗𝑎𝑠 ∗  𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 
𝑅 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
𝑇 = 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 
𝑖 ∈ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑛 

𝐵𝑖(𝑇) = 𝐵𝑖(0) ∗ 𝑒𝑅𝑇 

och den extra intäkten gentemot att ha ett annorlunda säkerhetslager under tidsperioden blir 

således: 

𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑖 = 𝐵𝑖(𝑇) − 𝐵𝑖(0) 

Kostnader för eventuella överträdelser beräknas genom att använda bortfallet av den intäkt som 

hade funnits vid dagens säkerhetslager. Intäkten fås genom försäljning av kartong som massan 

har använts till minus tillverkningskostnad. Kartongen som säljs innehåller båda massatyperna 

vilket innebär att om en av massatyperna saknas går det inte att producera någon sorts kartong 

alls även om det finns bra tillgång på den andra massatypen. Det har också räknats med att ett 

ton massa ger ett ton kartong. Det gäller nu att hitta den optimala punkten som ger mest 

fördelaktig fördelning mellan intäkter och kostnader. Om det blir stora kostnader när 

säkerhetslagret tar slut kommer det medföra att det finns goda motiv till att ha ett högre 

säkerhetslager som klarar merparten av de oplanerade stoppen. 

3.2.3 Spårbarhet 
För att spåra enskild massa bakåt i processen behövs det en sluttid när massan blev klar. Denna 

är således given i form av en tidpunkt. Metoden som använts i modellen bygger på att börja 

räkna uppehållstider från slutet av processen och gå tills önskad processavsnitt nåtts. 

Metoden som använts här bygger på att börja räkna processernas uppehållstider bakifrån när 

balarna får sitt balnummer till dess att önskad processdel nåtts. För att få en uppfattning om 

uppehållstiden genom varje delprocess beräknas hur lång tid det tar innan varje enskilt 

momenten omsatts. Exempelvis om massan går in i ett lagertorn där det redan finns en viss 

volym massa så måste denna volym gå ut ur processen innan den nya massan kan gå ut. Detta 

kallas för pluggflöde. Momentet behandlas alltså som en sorts av kö där ingen massa som 

kommit in senare än annan massa kan gå ut tidigare. 

Genom processtudien gick det att identifiera grupper av liknande processer. Dock finns det 

vissa skillnader även inom samma grupp av processer och de beror på vilka typer av mätare 

som finns vid processerna. Detta klargörs mer under respektive grupp där det gäller. 

Processerna går att inordna under fyra avskilda grupper; transport, massarör, massalager och 

övrigt som täcker in de resterande processerna. 
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Transport 

Baserar sig på att massan ska förflytta sig en viss sträcka där maskinerna som flyttar massan 

har en viss hastighet beroende på tiden. Denna del uppstår endast i slutet av hela 

tillverkningskedjan. De moment som går under begreppet är massabanan innan och efter 

torkskåpet. Torkskåpet är den process där massan torkas för att senare kunna bilda massabalar 

och denna process ingår också i gruppen.  

 

Genom att det är få moment som klassas som transport påverkas inte den totala uppehållstiden 

särskilt mycket då det också är ganska korta sträckor som massan förflyttas i processerna. 

Följande formel har ställts upp för att beräkna uppehållstiden genom dessa processer: 

 

ℎ𝑖(𝑡) − 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (𝑚/𝑚𝑖𝑛) 𝑝å 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑡 

�̂� − 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛 𝑙ä𝑚𝑛𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛 

𝑡0 − 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑛ä𝑟 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛 𝑔å𝑡𝑡 𝑖𝑛 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛 

𝑆𝑖 −  𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛 𝑠𝑘𝑎 𝑓ä𝑟𝑑𝑎 𝑠𝑖𝑔 

𝑖 ∈ 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖𝑙𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 

∫ ℎ𝑖(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑆𝑖

�̂�

𝑡0

 

 

Eftersom beräkningarna baserar sig på slut-till-start blir sluttiden, �̂�, när massan går ut ur varje 

process känd. Den aktuella sträckan, 𝑆𝑖, som massan ska förflyttas fås genom att antingen 

studera ritningar över processerna eller genom att mäta sträckan ute i fabriken. För funktionerna 

ℎ𝑖(𝑡) finns det maskinhastighetsmätare i de aktuella processerna som går att använda för att få 

fram önskade hastigheter vid varje tidpunkt. 𝑡0 är tidpunkten när massan gått in i processen och 

är det som ska beräknas. Således är detta okänt. Genom modellering där processens hastighet 

summeras från �̂� till dess att den önskade sträckan tillryggalagts går det att beräkna fram 𝑡0 och 

få en uppfattning om när massan gick in i de aktuella processerna och också en uppehållstid. 

 

Massarör 

En annan del av processerna är de rör som förbinder de lager och andra apparater som utgör 

hela systemet. Detta kan tyckas gå under den tidigare typen av processer men det finns vissa 

skillnader som gör att en annan metod måste användas för att få fram uppehållstiderna. I 

dagsläget finns det inga mätare på hur snabbt massan faktiskt rör sig i varje enskilt rör och 

därför måste den här typen av process behandlas på ett annat sätt för att få fram uppehållstider. 

En eventuell hastighet på massan går att få fram genom att erfarna anställda på företaget gör 

uppskattningar men det är svårt att få en exakt hastighet och dessutom varierar hastigheten 

beroende på produktionstakten. Därför lämpar sig andra metoder för att beräkna uppehållstiden 

bättre. Här används istället massaflödet som betecknas med m3/h. 

En faktor som har stor påverkan på hur metoden ser ut för att räkna ut uppehållstiden genom 

massarören är vilket typ av flöde som existerar. I teoriavsnittet redogjordes det för flera olika 

flödesprofiler som kan förekomma i massarör och massalagertorn. Ett pluggflöde innebär att 

hela flödet har samma hastighet genom objektet som det färdas i och det är ett sånt flöde som 

antagits då det är svårt att exakt veta förutsättningarna för varje massarör. Det går att använda 

Reynolds tal för att bestämma om flödet i rören är laminära eller turbulenta, men denna 

indikator ger endast typen på varje flöde. Ett laminärt flöde kan se olika ut beroende på en rad 

faktorer. Vissa laminära flöden kan ha en väldigt hög hastighet i mitten och en mycket lägre 

hastighet vid de yttre skikten av flödet medan andra kan likna mer ett pluggflöde där 

mittenhastigheten är i stort sett samma som vid rörens kanter. Samma sak gäller vid turbulenta 



24 

 

flöden där vissa flöden kan likna mer ett övergångsflöde medan andra har så mycket turbulens 

i sig att flödet närmast kanten bara virvlar runt. Då det inte hittats någon lämplig metod att 

avgöra exakt hur flödet ser ut i massarören har ett pluggflöde antagits. Förutsättningar för ett 

pluggflöde förändrar sig inte så som ett turbulent eller laminärt flöde kan göra från fall till fall. 

Flödet är alltså lättare att göra beräkningar på. 

Följande beteckningar och formel ställdes då upp: 

 

𝑓𝑢𝑡,𝑖(𝑡) − 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 (𝑚3/ℎ) 𝑢𝑡 𝑢𝑟 𝑟ö𝑟𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑡 

𝑉𝑖 − 𝑟ö𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 (𝑚3) 
𝑖 ∈ 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖𝑙𝑡 𝑟ö𝑟 

∫ 𝑓𝑢𝑡,𝑖(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑉𝑖

�̂�

𝑡0

 

I vissa rör finns det inga flödesmätare och en modifierad version av formeln har använts där 

istället den totala produktionen för det aktuella processavsnittet används som utflöde ur röret. 

Skillnaden blir att den totala produktionen har en annorlunda massakoncentration jämfört med 

i rören. Rörens massa består oftast av en koncentration på mellan två till tio procent fiber där 

resterande del är vatten. Den totala produktionen i de två massalinjerna är framräknad som om 

den innehöll 10 procent fukt och 90 procent fibrer, något som företaget själv har räknat ut och 

lagrat värdena i databasen. Hur det ser ut i processerna däremot är helt annorlunda. Exempelvis 

i massatornen finns en massakoncentration på upp emot 10 procent och i massarören bara ett 

par procent och resterande vatten. Detta innebär att flödet inom processerna är mycket högre 

gentemot vad den totala produktionen är. 

Vid de processer där produktionstakten för avdelningarna används använder sig modellen 

därför av ett mycket lägre produktionsflöde än vad som faktiskt är fallet i rören. För att göra 

korrekta beräkningar behövs det räknas med samma koncentration av massa i rören som 

produktionsflödet av massan och därför beräknas det i modellen som om all volym i rören var 

fylld med 100 % torr fiber. Samtidigt räknas fukten i produktionstakten bort för att även där få 

100 % fiber. Produktionstakten för varje avdelning är beräknad i ton/timme och detta behövs 

göras om till volym. För att göra detta behövs en densitet på massa och i samråd med handledare 

Hans Nilsson har en densitet på 1000 kg/m3 antagits. Följande beteckningar och formler har 

använts: 

 

𝑓𝑢𝑡,𝑗
∗ (𝑡) − 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑡  

𝑉𝑖
∗ − 𝑟ö𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 

𝑗 ∈ 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖𝑙𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑣𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 

∫ 𝑓𝑢𝑡,𝑗
∗ (𝑡)𝑑𝑡 = 𝑉𝑖

�̂�

𝑡0

 

 

Rörens volymer behöver beräknas då det inte finns några exakta mått på dessa. Rörens radier 

och längder fås antingen genom ritningar, uppgifter från kunnig personal eller genom mätningar 

av rörens dimensioner. I de fall där koncentrationen använts finns det koncentrationsmätare vid 

aktuell plats. 
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Precis som tidigare är det 𝑡0 i de båda formlerna som är okänt och efterfrågas. Eftersom ett 

pluggflöde antagits i massarören går dessa att erhålla genom att summera flödena 𝑓𝑢𝑡,𝑖(𝑡) samt 

𝑓𝑢𝑡,𝑗
∗ (𝑡) från �̂� tills dess att rörets volym, 𝑉𝑖, eller massavolym 𝑉𝑖

∗ omsatts. Alltså när det totala 

utflödet är lika som volymerna. Vid pluggflöde är det ingen massa som går snabbare än någon 

annan. Detta betyder att all massa som redan finns i massarören måste gå ut innan den ingående 

massan kan passera genom rören. 

Ofta är rörens volymer relativt små och de innehåller inte särskilt mycket massa. Därför blir det 

även här relativt korta uppehållstider. Av den totala uppehållstiden utgör massarörens 

genomloppstid ungefär 1-2 procent. 

Massalagertorn 

Ett tredje moment är de massalagertorn som finns. Det är ungefär samma metod som används 

här som vid massarören, till skillnad att volymer är specifierade och behöver inte räknas fram. 

Däremot måste hänsyn tas till att massalagringstornen inte alltid är fyllda till 100 procent. Från 

databasen som tidigare nämnts går det även att hämta den aktuella nivån i varje lagertorn. 

Metoden som tidigare använts för att beräkna uppehållstiden genom rören har gått ut på att 

flödet ut från rören summeras till dess att hela rörens volym omsatts. Denna metod skulle också 

gå att använda här men ett problem är att nivån i lagertornen inte är känd då massan går in. 

Genom att beräkningarna görs från slut-till-start finns däremot kunskap om den aktuella nivån 

när massan gick ut ur tornet. Denna skulle gå att använda och räkna hur snabbt lagret omsatts 

men det blir endast korrekt när massanivån varit konstant under uppehållstiden. Vid snabba 

förändringar i massanivån kan uppehållstiden variera i hög grad och nivån när massan gick ut 

ur lagret är inte alls den samma som när massan gick in. För att komma runt detta problem 

ställdes följande begrepp och ekvationer upp: 

 

𝑓𝑖𝑛,𝑖(𝑡) − 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 𝑖𝑛 𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑡 

 

∫(𝑓𝑖𝑛,𝑖(𝑡)−𝑓𝑢𝑡,𝑖(𝑡))𝑑𝑡 = 𝑉𝑖(

�̂�

𝑡0

�̂�) − 𝑉𝑖(𝑡0) 

∫ 𝑓𝑢𝑡,𝑖(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑉𝑖(𝑡0)

�̂�

𝑡0

 

 

Både 𝑡0 och 𝑉𝑖(𝑡0) är okända parametrar och för att kunna uppskatta uppehållstiden genom 

massatornen behövs någon av dessa lösas ut. Genom att det finns två ekvationer och två okända 

parametrar går det att lösa systemet och följande fås: 

∫ 𝑓𝑖𝑛,𝑖(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑉𝑖(�̂�)

�̂�

𝑡0

 

Därefter går det att använda samma metod som tidigare fast istället ta flödet in i lagertornet. 

När summan av detta flöde nått massavolymen vid tidpunkt �̂� har en uppehållstid för lagret 

beräknats. Ytterligare ett problem uppstår här. Flödet in i tankar är inte alltid givna. Innan en 

del av tornen finns användbara flödesmätare, men det är långt ifrån fallet för alla torn. Däremot 
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går det att beräkna fram ett flöde in i de massatorn som saknar flödesmätare och detta har gjorts 

med hjälp av formeln: 

𝑓𝑖𝑛,𝑖(𝑡) = (𝑁𝑖𝑣å(𝑡) − 𝑁𝑖𝑣å(𝑡 − 1)) ∗ 𝑉𝑖 + 𝑓𝑢𝑡,𝑖(𝑡) 

Det finns också torn som alltid är helt fyllda eftersom inloppet är i botten och utloppet högst 

upp, även kallat uppströmstorn. Ofta kan det finnas en redan framräknad uppehållstid och då 

har denna beräkning använts. 

För att få fram uppehållstiden genom varje processavsnitt kan 𝑡0 − �̂� användas. Detta är 

gemensamt för samtliga ovan nämnda grupper. 

Som det beskrevs i teorikapitlet kan massalagertorn innehålla stillastående skikt av massa. 

Vissa delar av massalagertornen utnyttjas alltså inte. Tekniker som ERT går att använda för att 

få mer kunskap om detta men tyvärr har det inte funnits möjlighet till att göra det under arbetets 

tid. Däremot har det gjorts experiment där ett visst spårbart ämne blandats in i massalagertornen 

för att därefter mäta hur lång tid det tar för ämnet att färdas igenom. Med hjälp av detta har 

vissa volymer hos massalagertornen reducerats för att ta bort den påverkan som stillastående 

skikt kan göra på modellens resultat. 

Övrigt 

Utöver ovan nämnda grupper finns det även moment som går under övrigt. Det är processer 

som inte har stor påverkan på den totala uppehållstiden och de är komplicerade att beräkna. 

Därför har de behandlats som konstanter. Exempel på moment som går under kategorin är 

massarör där varken flödesmätare eller koncentrationsmätare finns som är lämpliga att använda. 

Det finns också tvättpressar som massan går genom. Dessa används för att tvätta massan. Denna 

del har varit svår att beräkna och få en fast tid på då det inte finns hastighetsmätare som går att 

använda för att uppskatta transporttiden. Även silar som avlägsnar oönskat material ur massan 

har behandlats som konstanter. Även där är uppehållstiden låg och eventuella fel som fås av en 

inkorrekt uppskattning av konstant kommer signifikant inte att påverka den totala 

uppehållstiden.Totalt sett utger konstanterna mindre än 10 minuter vilket inte ens är en 

procentenhet av den totala uppehållstiden. Konstanterna har uppskattats genom att antingen 

rådfråga personal som är väl insatta i ämnet eller genom att examensarbetaren gjort en 

uppskattning som grundat sig i att fördjupningar i processerna gjorts. Det senare har exempelvis 

gjorts där storleken på flödena skattas och ställs mot hur mycket volym som ska omsättas. 

3.2.4 Kontroll 
Meningen med spårningsverktyget är att det ska gå att ange en tidpunkt då massabalen blev klar 

för att sedan kunna bakåtspåra var och när massan befunnit sig vid olika delar av processen. 

Med hjälp av balnumret går det att se om balen är gjord på lövmassa eller barrmassa, men 

problemet är behandlat så att användaren får ange en tidpunkt och att balens trädslag är okänt. 

Detta är direkt nödvändigt då en av anledningarna till programmets syfte är att kontrollera att 

en bal som angetts som en björkbal faktiskt innehåller björkmassa och vice versa. Således finns 

det ingen kunskap om vilka processer balen gått igenom förrän programmet körts då 

processerna för respektive massalinje skiljer sig åt. Balnumret som finns är inte kopplat till den 

databas som finns och går i nuläget inte att hämta för vidare bearbetning. Om balnumret ska 

användas för att bestämma vilken massa som balen är gjord på behöver modellen anpassas så 

att användaren själv får skriva in vilka processer som massan passerat genom och som nämnts 

ovan är inte detta syftet med modellen. 
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Även när modellen beräknat fram om det är barr- eller lövmassa i balen finns det fortfarande 

delprocesser som är okända om massan gått igenom eller inte. Detta innebär att olika kontroller 

gjorts i beräkningsstegens gång för att kontrollera att den faktiska vägen för massan genom 

processerna stämmer överens med den väg som beräkningarna gått. 

Metoden för att räkna fram vilket massaslag balen innehåller grundar sig i ett antagande om att 

den aktuella balen är tillverkad av barrmassa. För att kontrollera att detta stämmer görs 

beräkningar tills dess att en uppehållstid till det sista massatornet som enbart innehåller 

barrmassa fåtts fram. Via en ventil i ett massarör vid aktuell plats, som har taggnummer 

22=3274=7107-LV2, går det att kontrollera om det faktiskt är barrmassa i den aktuella balen. 

Om ventilen varit stängd vid tidpunkten görs liknande beräkningar igen fast med parametrar 

för lövmassalinjen och ytterligare en kontroll görs med hjälp av ventil, med taggnummer 

22=3274=7107-LV1, på lövlinjen. Därefter går det att fastställa vilket massaslag balen 

innehåller och även tidpunkterna då massan i den aktuella balen passerat de processer som 

använts för att tillverka massan i den aktuella balen. Uppehållstiden räknas då utifrån dessa 

processer. 

Dessa båda ventiler ska bara kunna vara öppna en åt gången. Om annat är fallet betyder det att 

barr- och lövmassa blandas vilket inte är önskvärt och det kan leda till besvär i senare fall. Det 

kan också vara så att modellen kommer fram till att båda ventilerna är stängda, alltså att det inte 

är något flöde i massarören alls. Då har detta problem behandlats som så att modellen stegar 

igenom ventilernas tidigare värden tills dess att en utav dem varit öppna och då ges det kunskap 

om vilket massaslag balen är tillverkad på. 

Att enbart titta på ett ventilläge för att bestämma om det varit barr- eller lövmassa kan tyckas 

vara ganska riskabelt. Om beräkningarna skulle innehålla ett fel på några minuter för beräknad 

tid till ventilerna samtidigt som processerna byter sort på massan skulle det kunna medföra att 

fel massasort antas. Däremot finns det en annan faktor som ska motverka detta problem som 

skulle kunna uppstå. Varje gång som det byts massasort i processen ska processerna som finns 

efter ventilerna som pratats om ovan köras helt ren från massa. Det innebär att båda ventilerna 

kommer vara stängda under ett visst tidsintervall och det medför att kontrollen får mycket bättre 

tillförlitlighet. 

Vid lövlinjens processer finns det även ett moment där produktens väg genom processerna är 

okänd. Detta går att se på Figur 1 vid HC1 och HC2. Detta är torn som är fyllda med en viss 

procent och de har en volym på 850 m3 vardera. Eftersom massanivån i tornen kan förändra sig 

mycket över tid samtidigt som det för det mesta är olika nivåer i de båda tornen betyder att det 

kan skilja mycket i uppehållstid beroende på vilket torn massan passerat vid den aktuella tiden. 

Därför görs det kontroller med hjälp av flödesmätare. Till botten på de båda massatornen går 

det varsitt rör till respektive massatorn som det går vatten genom och späder ut 

massakoncentrationen. Det är enbart flöde i rören om massa tas från tillhörande torn och genom 

att kontrollera, via flödesmätare, i vilket av de två rören som det är flöde kan en uppfattning fås 

om vilket lagertorn massan gått genom vid aktuell tidpunkt. 

3.2.5 Feluppskattning 
Som det framfördes i teorikapitlet så är pluggflöden ganska ovanliga. Massarörens kanten 

kommer med stor sannolikhet frambringa en friktionsförlust på den genomgående massan vilket 

innebär att massan förmodligen går snabbare i mitten av massarören än vid de uttre lagren. 

Således kommer en flödesprofil att ha en mer spetsig form än ett pluggflöde. Som det 

presenterades i teorikapitlet så gjorde Carla Ventura et al. (2008) tidigare en studie som gick 

igenom olika typer av massaflöden. En sak som togs upp var att flödesprofiler beror på flödets 
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hastighet. Detta går även att se i Reynolds tal där desto högre hastighet genererar desto större 

tal vilket i sin tur betyder ett mer turbulent flöde. I dessa processer är det ofta ganska höga 

hastigheter på flöden vilker tyder på att det existerar en del turbulens. Det är också ganska stora 

rör vilket även det är en faktor som kan skapa turbulenta flöden. Om Reynolds tal används så 

går det ganska klart att se att det är turbulenta flöden som existerar i massarören. Beräknade 

Reynolds tal hamnar långt över 2000 som är nedre gränsen för turbulenta flöden. Hur exakta 

flödesprofiler ser ut är däremot svårare att fastlägga då talet endast ger information vilken 

beteckning som flödet går under. 

Eftersom ingen lämplig metod har hittats för att få fram en flödesprofil för dessa flöden för att 

kunna beräkna uppehållstider genom massarör har istället pluggflöden antagits. Därefter har en 

felberäkning gjorts i modellen på fel som kan uppkomma av bland annat denna orsak. Denna 

felberäkning ska också hantera de fel som kan uppstå vid massalagertornen. Som det visades i 

teorikapitlet existerar det olika typer av flöden beroende på vart i massalagertornen som 

observationen görs. Metoden för att göra detta går ut på att en förutbestämd felprocent bestämts. 

Modellen körs därefter tre gånger för samma angivna sluttid, på när massan blev färdigstäld, 

från användaren. Första gången beräknar modellen fram den förväntade uppehållstiden och de 

andra två gångerna beräknas en övre respektive undre tidsgräns baserat på två faktorer som 

anger hur stort felet kan vara. Faktorerna har tagits fram i samråd med insatta anställda på 

företaget. 

På så vis fås olika tidsintervall på när massan borde ha befunnit sig vid varje delprocess och 

även om beräkningarna på de riktiga uppehållstiderna skulle innehålla fel så borde tidpunkterna 

finnas med inom varje tidsintervall. Detta tidsintervall ska även hantera fel som kan uppkomma 

vid eventuella stillastående skikt i massalagertornen som modellen inte är anpassad för. 
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4. Resultat 
I det här avsnittet presenteras det resultat som arbetet resulterat i. Prioriteringslistor på vilket 

massabehov och vilken produkt som är viktigast redovisas och även en bild på hur 

rekommendationer på prioriteringar på massalinjerna görs i programmet Microsoft Excel. 

Sorterade vektorer på historik över produktionsstopp redovisas och vad som kommits fram till 

för riskbedömningens. Det redogörs också beräkningar på en mängd massas olika steg och 

tidpunkter genom företagets processer och hur modellen skulle kunna se ut på företagets 

infosystem i ett framtida skede. 

Modeller som gjorts i MATLAB har lagts i appendix. Arbetet som gjorts i Microsoft Excel har 

inte bifogats då dessa filer innehåller vissa sekretessbelagda värden. Att se dessa filer skulle 

heller inte ge något av värde till läsaren då det enda som går att se är cellernas nuvarande värden 

och inte de bakomliggande formlerna som räknar fram värdena. 

4.1 Produktionsstyrning 
Med analyserna som gjorts har det kommit fram till en prioritetsordning som bör styra vilken 

massa som ska produceras. Den är grundad utifrån vilken produkt som är mest lönsam för 

företaget att tillförse med massa. 

Prioriteringsordningen ser ut som följande: 

1. Massa till kartongavdelningen 

2. Uppbyggnad av ordinarie säkerhetslager 

3. Uppbyggnad av extra säkerhetslager till planerade stopp 

4. Massa till fasta kunder 

5. Massa till agenter 

6. Lönsamhet på massan 

Rent generellt gäller prioriteringsordningen i de flesta lägen. Kartongen är företagets 

huvudprodukt som ger bäst lönsamhet. Kartongen använder sig av både löv- och barrmassa där 

båda typerna blandas i olika mängder för att bilda olika skikt. Med anledning av detta bör 

produktionen av både löv- och barrmassa hållas proportionerligt på den nivå så att det finns 

tillräckligt med massa för att hålla kartongmaskinerna försedd. 

Efter att kartongfabriken tagit sin del finns det i normala tillstånd möjligheter till att ge kunder 

eller lager massa som blir över. Den delen skickas vidare till torkmaskinen där det torkas och 

paketeras till balar och antingen säljs till kunder eller läggs i säkerhetslagret. Med hjälp av 

formlerna om potentiella vinster som tagits upp i metoden kan en slutsats dras att det är större 

lönsamhet för att producera barrmassa även fast det finns möjligheter till att producera en mer 

mängd lövmassa. Försäljningspriset på barrmassa är synnerligen högre än lövmassans pris och 

det gör att den får en högre prioritet än lövmassan. Priserna just nu ligger på $800 per ton 

barrmassa och $700. (Foex, 2016) 

Däremot finns det kunder av vardera massatyp som är viktiga att försörja med massa med 

anledning av att behålla relationen med dessa. Rent generellt gäller att barrmassan har en bättre 

lönsamhet än lövmassan men försäljningspriset kan skilja sig väldigt mycket beroende på hur 

bra kundrelationen är och mängden massa som varje kund köper. Exempelvis finns det  vissa 

kunder som betalar mer för lövmassan än vad andra kunder gör för barrmassan och då går det 

inte enbart att dra slutsatsen att det ska produceras barrmassa i alla lägen för att det generellt 

sett har en bättre lönsamhet. Därför finns det då en anledning till att producera och sälja 

lövmassa i viss utsträckning. Däremot när dessa viktiga kunder fått sina delar av massan och 

när det inte längre finns någon kund som har bättre lönsamhet än de generella priserna är det 
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den generella lönsamheten som tidigare räknats fram som produktionsstyrningen borde styras 

mot. 

Det kan också vara smart att diversifiera sin verksamhet och ha möjlighet till att producera fler 

än en produkt. Det kan göra företaget mindre sårbart mot olika risker som finns, exempelvis 

råvarurisker som refererar till osäkerheter i framtida marknadspriser och affärsrisker vilket 

bland annat är risken att inkomstkällor försämras i framtiden. Skulle exempelvis ett nytt företag 

komma ut på marknaden och täcka upp ett stort behov av barrmassan som finns kan det medföra 

att företaget inte längre kan sälja sin barrmassa lika lätt. Det kan då vara bra att ha andra 

produkter som det går att göra vinning på. Modellen har då anpassats så att fasta kunder och 

agenter på vardera massatyp prioriteras innan lönsamheten på masssan. Användaren får själv 

ange den totala mängd som ska gå till kunderna och det går också att inte ge dem någon massa 

alls. 

Företaget har planer på att i framtiden gå mot mer fasta kunder än agenter med anledning av att 

få ett jämnare flöde genom processerna. De fasta kunderna har en förutbestämd kvalitet och 

kvantitet varje månad som ska levereras till dem. Detta gör att det blir lättare för företaget att 

planera sin körning samt att möjligtvis även lagernivåer kan sänkas. Med anledning av detta 

har de fasta kunderna fått en högre prioritet än agenterna. 

Säkerhetslagrena är till för att hålla kartongmaskinen igång även när massalinjerna står stilla. 

Det kommer ganska naturligt att det får en lägre prioritet än massan som går direkt till 

kartongavdelningen. Det finns ingen anledning att lägga massa i ett säkerhetslager, som ska 

användas till att förse kartongmaskinerna med massa, när det redan finns ett behov till att ta in 

massa till kartongmaskinerna när massan produceras. Däremot får lagret en högre prioritering 

än resterande på listan genom att kartongen faktiskt är den mest lönsamma och betydande 

produkten företaget gör och säkerhetslagret är en del som bidrar till en ökad kartongproduktion. 

Det finns två olika scenarion som kan uppstå som medför att prioriteringar på massalinjerna 

måste göras. Det första är att det enbart går att producera en viss mängd massa innan 

massalinjerna måste stoppas. Detta uppstår när indunstningen har problem och inte kan 

omvandla något av den vätska som massan avger. Skulle det här scenariot uppstå går det enbart 

att producera massa tills dess att lagrena på indunstningen är fyllda. När detta händer bör en 

massalinje stoppas. Genom att kartongen ligger högst upp på prioriteringslistan och är mest 

gynnsam för företaget att producera bör massalinjen tillförse kartongavdelningen med dess 

massasort samtidigt som säkerhetslagret används för att tillförse kartongavdelningen med 

motsatt massa. Det fungerar som så att torkad och paketerad massa går igenom en motsatt 

process där den löses upp till otorkad massa och skickas därefter till kartongavdelningen. 

Således bör ingen massa skickas från massalinjerna till torkningsmaskinens massatorn för att 

därefter läggas i lager som är till för massakunder. Huruvida barr- eller lövlinjen ska hållas 

igång beror på den totala mängd massa som finns vid lagrena i slutet på massalinjerna som 

avgränsar mot kartongavdelningen, kartongavdelningens massalager samt säkerhetslagrena 

som finns efter torkmaskinen. 

Det andra scenariot är att det fortfarande går att köra båda massalinjerna men att en eller båda 

utav dem måste bromsa sin produktion. Modellen har inte tagit hänsyn till den första punkten i 

prioriteringslistan utan har gjorts med förutsättning att de båda massalinjerna producerar den 

andel massa som kartongen behöver. Den massa som kommer utöver detta görs det 

rekommendationer på. I detta läge används prioriteringsordningen. Det kommer fortfarande att 

finnas möjligheter att sälja massa till andra kunder. Modellen som gjorts rekommenderar då 
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styrning av produktionen beroende på hur det ser ut i lager och hur mycket massa företagets 

kunder fått. Exempelvis om säkerhetslagrenas nivåer har acceptabla mängder massa medan 

lagrena till de fasta kunderna på barrsidan samt det som sålts under månaden inte är särskilt 

mycket så kommer modellen rekommendera att barrmassa körs med anledning av fasta kunders 

behov.  

 

Figur 11, bild som visar hur rekommendationen görs utav modellen gjord i Microsoft Excel. 

Figur 11, visar hur rekommendationen görs från modellen. Förutsättningarna vid bildens läge 

var att det såg positivt ut för att uppnå säkerhetslagrenas önskade mängder massa, fasta kunders 

efterfrågan samt den mängd massa som agenterna ska få som minst. Således var det den sista 

punkten på prioriteringslistan, massans lönsamhet, som bestämde vilken rekommendation som 

skulle göras. 

Finns det ett behov av att bygga upp ett extra säkerhetslager för ett kommande underhållsstopp 

som påverkar en av massalinjerna kan det vara smart att prioritera denna. Likaså om det 

ordinarie säkerhetslagrets nivå ligger under det rekommenderade värdet för att inte ta ytterligare 

massa från säkerhetslagret.  

Om inget sådant behov finns inom kommande månader och det ser bra ut med massa i alla lager 

bör prioriteringar om att köra barrmassalinjen göras därför att det är mycket bättre lönsamhet 

på denna än lövmassan. 

4.2 Riskbedömning 
Genom att tillämpa ovan nämnda metod där antalet dagar i rad för varje oplanerat stopp ger 

samma värde kan följande två vektorer erhållas: 

𝑣𝑙ö𝑣 = (4,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0, … 0) 𝑑ä𝑟 𝑁𝑙ö𝑣 = 1882 
 

𝑣𝑏𝑎𝑟𝑟 = (5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0, … ,0) 𝑑ä𝑟 𝑁𝑏𝑎𝑟𝑟 = 1651 

Beroende på hur kostnaderna ser ut för överträdelser av säkerhetslagret kan nu en gräns för 

lagret bestämmas. Ett säkerhetslager som ska klara 𝑝 procent av alla produktionsdagar för 

massatyp 𝑖 bör vara tillräckligt stor för att klara av det (1 − 𝑝) ∗ 𝑁𝑖 värdet i varje vektor. En 

detalj här är att en avrundning måste göras. 

Ett säkerhetslager som ska vara intakt i 99 procent av alla produktionsdagar ska således vara 

lika stort som det (1 − 𝑝) ∗ 𝑁𝑙ö𝑣 ≈ 19:de värdet i 𝑣𝑙ö𝑣 för lövmassa samt (1 − 𝑝) ∗ 𝑁𝑙ö𝑣 ≈
17:de värdet i 𝑣𝑏𝑎𝑟𝑟 för barrmassa. I båda vektorerna är dessa värden lika med ett vilket medför 

att de 99-procentiga kvantilerna för oplanerade stopp under produktionsdagar är en dag för 

vardera massaslag. För att då skydda sig i 99 procent av produktionsdagarna mot stopp ska det 

vara undanlagt ett säkerhetslager för en dags oplanerat stopp på vardera  massatyp. För att räkna 

ut denna mängd används ett medelvärde på intaget av massa till de båda kartongmaskinerna. 

På lövmassa är detta ungefär 20 ton/timme och på barr 18 ton/timme. 
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Tabell 1, en tabell som redovisar resultatet som fåtts via beräkningar på säkerhetslager. Metoderna VaR och ES har 

använts med signifikansnivå 99-% och 99,9-%. 

Metod\Säkerhetslager Lövmassa (ton) Barrmassa (ton) 

VaR-99% 484 419 

VaR-99,9% 969 1257 

ES-99% 686 609 

ES-99,9% 1107 1676 

Enligt Tabell 1 går det att se säkerhetslagrenas nivåer med olika metoder. Utifrån dessa nivåer 

går det att räkna fram en ny intäkt som skulle fås gentemot att applicera det gamla 

säkerhetslagrets nivå. Denna räknas fram med intäktsformeln som redogjordes för i 

metodavsnittet. För att läsaren ska få en uppfattning om hur beräkningarna utförts skrivs den 

extra intäkten som skulle fås under tidsintervallet vid tillämpning av ett säkerhetslager som 

täcker VaR-99% av lövmassan ut nedan: 

𝐵𝐿ö𝑣(𝑇) =  𝐵(0) ∗ 𝑒𝑟𝑇 = (2000 − 484) ∗ 5698 ∗ 𝑒0,091∗
1882
365 = 13 810 118 𝑘𝑟 

𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝐿ö𝑣 = 𝐵(𝑇) − 𝐵(0) = 5 171 950 𝑘𝑟 

 

Klart är att det skulle innebära att det uppstår dagar då säkerhetslagret inte kommer räcka till 

och produktionen av kartong tvingas stoppas. De uteblivna intäkterna som uppstår på grund av 

detta ges av: 

 

𝑈𝑡𝑒𝑏𝑙𝑖𝑣𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 = 

𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑝å 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝 ö𝑣𝑒𝑟 𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗  (𝑘𝑎𝑟𝑡𝑜𝑛𝑔𝑝𝑟𝑖𝑠
− 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑) 

Eftersom både kartongens försäljningspris och dess tillverkningskostnad är företagshemligheter 

redovisas inte de värdena här. För att få fram hur långt ett oplanerat stopp förväntas vara tas 

medelvärdet av talen inom kvantilen för VaR-99% samt de värden som är samma som 

kvantilens värde från vektorn 𝑣𝑙ö𝑣. En förväntad storlek på ett oplanerat stopp är ungefär 1,5 

dagar varav säkerhetslagret täcker en dags produktion. Således sker en förlust av intäkter på en 

halv dags produktion av kartong. Mängden massa som kommer försvinna vid det förväntade 

oplanerade stoppet syns i tabellen 1 vid ES-99% och är 686 ton varav säkerhetslagrets gräns 

täcker av 484 ton av den mängden. 

Eftersom kartong utgörs av både barr- och lövmassa blir det mer än dubbelt så mycket utebliven 

försäljning räknat i ton gentemot hur mycket lövmassa som saknas. Massaintaget till 

kartongenavdelningen är ungefär 20 ton/h av lövmassa och 18 ton/h av barrmassa och även 

barrmassans bidrag till kartongen måste tas med i beräkningarna. När säkerhetslagret är slut 

innebär en timmes produktionsstopp för löv att 20 ton lövmassa saknas men att 38 ton kartong 

inte går att sälja. 
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Däremot går det fortfarande att producera barrmassa till dess att lagrena som finns kring 

massalinjen är fyllda och i framtiden göra en försäljning av barrmassan via att torka den och 

tillverka massabalar. Alltså den del av barrmassa som skulle gått till kartongavdelningen (18 

ton/h) sparas i lager. Detta går bara under en begränsad tid till dess att massalagertornen blir 

fyllda, därefter måste produktionen dras ner till samma produktionshastighet som torkmaskinen 

har. 

Den totala lagerkapaciteten som finns kring massalinje 4 (blåstank och HC-lager) består av 

8100 m3 för massa med koncentrationen tio procent, vilket blir 891 m3 i 90 procentig massa 

vilket är koncentrationen när massan säljs. Således ges en ytterligare intäkt av: 

𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡 =  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑡𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 ∗ (𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 − 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑) 

Däremot är det inte möjligt att producera lagrens fulla storlekar då det redan finns massa i dem. 

Hur mycket beror helt på hur massalinjerna körts innan. Skulle halva volymen av lagrena vara 

tomma skulle det innebära att 405 m3 barrmassa skulle gå att producera och i framtiden torkas 

på torkmaskinen och säljas som massabalar. Massalinjens produktion som då skulle gått till 

kartongavdelningen, alltså 18 ton/h, läggs då istället i lager. En halv dags avsaknad av lövmassa 

innebär då att 216 ton barrmassa kan läggas i lager och sen säljas. Det är ungefär 27 procent av 

de totala lagervolymernas kapacitet och det får med största sannolikhet plats i lagrena. Enligt 

hämtade värden på lagrenas fyllnadsgrad brukar de ha ungefär 440 m3 volym ledig i snitt. Detta 

beror dock på en del faktorer och kan variera en del men den aktuella barrmassan kommer 

ganska sannolikt att få plats i lagren. Detta ger intäkter på ungefär 1,4 miljoner kronor minus 

produktionskostnaden som är sekretessbelagd. Det bortfall som uppstår från utebliven 

försäljning av kartong kan heller inte redovisas då både försäljningspris på kartongen och dess 

tillverkningskostnad är sekretessbelagda. 

 

Redan efter ett fåtal antal stopp på vardera massaslag har den extra inkomsten som fåtts ätits 

upp av kostnaderna för att kartongfabriken står still. Under hela tidsperioden förväntas det bli 

𝑁𝐿ö𝑣 ∗ 𝑝 = 18 oplanerade stopp som kommer göra av med hela säkerhetslagret vilket kommer 

medföra extremt stora kostnader. Således går det dra slutsatsen att ett säkerhetslager på en så 

här låg nivå inte är gynnsamt alls. Samma metod används för att komma fram till samma slutsats 

på barrmassans säkerhetslager. 

Om istället en högre säkerhet tillämpas där ett säkerhetslager för att klara VaR-gränsen med 

99,9 procents sannolikhet att alla produktionsdagar ska ha produktion igång medför det att ett 

säkerhetslager ska klara av ett oplanerat stopp på två dagar på lövsidan och tre dagar på barr. 

Det blir ett säkerhetslager på 969 ton lövmassa och 1257 ton barrmassa. Extra intäkter gentemot 

dagens läge på säkerhetslagret blir 3 517 335 kr för löv och 2 896 916 kr för barr som fås av 

räntan på det tidigare upplåsta kapitalet i massan som nu fås in. Det blir också intäkter på 

försäljning av massan som produceras av motsatta massalinje. För att räkna fram den krävs det 

en omfattning om hur stort de oplanerade stopp är som kliver över säkerhetslagret. 

Att uppskatta vad längden på dessa oplanerade stopp blir lite svårare gentemot föregående fall. 

På barrmassan finns det bara en mätpunkt som har samma värde eller högre som den valda 

volymen på säkerhetslagret vilket medför att uppskattningen kan bli ganska osäkert. Historisk 

simulering bygger på att historien upprepar sig men i detta fall kan det ha varit rena slumpen 

till att just detta stopp hände. Det skulle kunna vara ett extremvärde som annars aldrig händer. 

Om det ändå ska räknas på att dessa värden uppstår så tas precis som tidigare ett medelvärde 

på alla de oplanerade stopp som är längre eller lika med VaR-gränsens värde. Förväntat 
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oplanernat stopp blir då 4 dagar på barrlinjen och 2,2 dagar på lövlinjen. Mängden massa som 

krävs vid de förväntade stoppen går att se ur Tabell 1. ES-99,9% anger hur mycket massa som 

förmodligen behövs till de oplanerade stoppen och säkerhetslagret har anpassats till VaR-99,9% 

gränsen. Således saknas det 419 ton barrmassa och 138 ton lövmassa. Det innebär att ungefär 

912 respektive 258 ton kartong för uteblivna försäljning som uppstår när de oplanerade stoppen 

som gick över säkerhetslagrena sker på barr- respektive lövmassalinjen.  

Det skulle då ge uteblivna intäkter, på grund av utebliven försäljning av kartong, på ungefär X 

miljoner kronor för stoppet på lövlinjen och X miljoner kronor för barrlinjens stopp jämfört 

med vad dagens nivå på säkerhetslagret är.  

Som i tidigare fall uppstår det också extra intäkterna som kan fås för att sälja den massa som 

produceras av den massalinje som fortfarande är i drift. Mängden massa som går att sälja 

begränsas av lagrena tillhörande massalinjerna. För lövlinjens oplanerade stopp som gick över 

säkerhetslagret blir det 119 ton barrmassa över som annars skulle gå till kartongen. Precis som 

i tidigare fall bör detta få plats i massalinjens lager. Det utgör ungefär 28 procent av det totala 

lagerutrymmet och ger en intäkt på ungefär 770 000 kronor minus tillverkningskostnaden. 

Däremot är det mer osäkerheter kring barrmassans oplanerade stopp som gör att hela 

säkerhetslagret äts upp. Mängden lövmassa som det var tänkt att kartongen skulle ha blir 493 

ton. Lövmassans lager vid massalinjen är totalt 4250 m3 (blåstank och HC-lager). Genom att ta 

ett snittvärde över senaste årets fyllnadsgrad i massatornen fås det fram att det vanligtvis finns 

plats för ungefär 242 ton massa räknat med en densitet på massa på 1 ton/m3. Detta är enbart 

ett snittvärde och kan vara annorlunda vid enskilda tidpunkter. Om denna lagervolym skulle 

vara realistisk vid tidpunkten då det oplanerade stoppet sker skulle det innebära att det går att 

sälja massa för ungefär 1,4 miljoner kronor. 

Därefter vägs de extra intäkterna som fåtts mot de som förlorats gentemot att ha kvar det gamla 

säkerhetslagret. Det går då att besluta om de använda gränserna är förmånliga eller inte. 
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4.3 Spårbarhet 

 

Figur 12, illustration på hur spårningsverktyget skulle kunna se ut i företagets infosystem. Användaren har skrivit in 

2016-04-28 14:55 och programmet har då räknat fram tider när massan befann sig vid varje process samt vilket 

massaslag som det var vid den angivna tidpunkten. 

 

Ett viktigt syfte med projektet var att få bättre kunskap om när massan befunnit sig i processens 

olika steg. Önskvärt från uppdragsgivare var att ett verktyg skulle skapas som ska finnas 

tillgängligt för alla anställda på fabriken. Figur 12 är ett exempel på hur en framtida sida skulle 

kunna se ut på företagets infosystem som alla de anställda som arbetar på fabriken kan komma 

åt. Tanken är att användaren får ange en tidpunkt då massan blev klar och paketerad i balar vid 

avdelning TM4, det sista steget på bilden. Därefter körs modellen och tider när massan befunnit 

sig vid processens olika steg visas i bilden. Programmet behöver inte veta om det var barr- eller 

lövmassa som kördes vid den aktuella tidpunkten utan det beräknas fram automatiskt. 

Om det var barrmassa som körts när användaren skrivit in sluttiden så skrivs tider ut när massan 

befann sig i processerna i den övre delen av bilden. Om det istället varit lövmassa skrivs således 

tiderna ut i lövlinjens steg i bilden medan den övre delen lämnas blank. Användarens angivna 

tid som använts i bilden var en tid då barrmassa hade körts och därför skrivs tiderna ut i den 

övre delen av bilden. 
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Figur 13, en utskrift som visar utförligare tider och även för fler processer än de som syns i Figur 12. 

De processer som syns på Figur 12 är endast ett sammandrag på de moment som generellt sett 

har längst uppehållstid. Det finns fler processer som massan passerar genom men som uteslutits 

från bilden. Om användaren skulle vara intresserad av dessa finns det en knapp i nedre högra 

hörn som visar ytterligare utskrifter. Tanken är att användaren ska kunna hämta datat in till en 

fil för att kunna arbeta vidare med det. Denna sida skulle kunna se ut som Figur 13 där 

tidpunkter för när massan passerade varje process samt hur många timmar och minuter detta 

var sedan starttiden som användaren skrivit in. 
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5. Diskussion 

Avsnittet innefattar analys och diskussion av resultatet som tagits fram. 

5.1 Produktionsstyrning 
Modellen som gjorts utgår från produktionens medelvärde senaste året. Detta gör att modellen 

kan antyda att målet för varje behov kommer att uppfyllas i slutet av månaden fast det kanske 

inte alls stämmer. Om produktionssnittet under den perioden skulle vara lägre än det normala 

kan det innebära att uppsatt mål inte uppfylls. Däremot ingår det i produktionssnittet dagar då 

det varit planerade stopp över senaste året och således drar det ner medelvärdet en viss del 

gentemot vad det egentligen är. Detta betyder att produktionen från en viss tidpunkt generellt 

sett är högre än det snitt som använts. Det här kommer kompensera en del för en produktion 

under den normala nivån. 

Sen kan givetvis det omvända hända också, att produktionen under perioden är högre än det 

framräknade snittet. Beroende på hur situationen ser ut i lagrena kan det komma att ge lite olika 

följder. Om modellen gjort rekommendation endast efter lönsamheten på massatyperna 

kommer rekommendationen inte ha någon negativ inverkan alls. Däremot om modellen skulle 

råda att prioritera lövlinjen av någon anledning skulle det i vissa situationer innebära att en 

större mängd lövmassa tillverkas än vad som är nödvändigt, vilket medför att företaget kan 

tappa intäkter eftersom barrmassan generellt sett har bättre lönsamhet. Detta går att komma runt 

genom att använda modellen upprepade gånger under perioden då den skulle kunna ge ett annat 

svar på vad som bör produceras de senare gångerna. 

Vid de fall som produktionen måste begränsas rekommenderas det att använda modellen 

regelbundet. Det finns många parametrar som kan påverka rekommendationer på vilken 

massalinje som är bäst att köra. Massanivåer i lager till olika behov kan en dag se positiv ut och 

de uppsatta behoven på prioriteringslistan ser ut att klaras av för att nästkommande tid vändas 

helt och se mindre bra ut. Exempelvis om det blir produktionsstopp på en massalinje så kan det 

innebära att den linjen måste prioriteras när den väl kommer igång igen. Om modellen 

rekommenderat att prioritera motsatt massalinje vid tidpunkten innan stoppet så ger den 

förmodligen ett annorlunda svar efter. En rekommendation är att använda modellen efter varje 

oplanerat stopp om det är en av massalinjerna som måste prioriteras och båda inte kan gå för 

fullt. 

Modellen är gjord så att senaste tidens produktionsandel av den bästa kvaliteten massa som 

fåtts fram från torkmaskinen används. I dagsläget går bara denna kvalitet till säkerhetslagrena 

med motivation att kartongavdelningen ska ha den bästa massan. Denna andel kan variera 

ganska mycket över tid. Genom detta kvalitetskrav medför det att när säkerhetslagren ska 

byggas upp så behöver uppbyggnaden påbörjas mycket tidigare. Det innebär att mer kapital 

låses upp samtidigt som lagerkostnader ökar. En rekommendation till företaget är att undersöka 

om kvalitetskravet på säkerhetslagret verkligen är nödvändigt eller om det går att ta bort. Om 

det kommer fram till att kravet kan tas bort medför det att prognoser på när starten av en 

utbyggnad av ett säkerhetslager ska vara blir mer tillförlitliga då produktionstakten av massa 

inte förändrar sig i så stor mängd som den andel bästa kvalitet massa som tillverkas gör. 

Företaget satsar alltid på att få bästa kvalitet av massan men av vissa omständigheter som inte 

är kända varierar kvalitetsandelen ganska mycket. Detta är något som företaget tittar på just nu 

och som i framtiden kan göra att produktionsandelen av bästa kvalitet blir mer stabil, vilket 

innebär att den framtagna modellen blir mer tillförlitlig och det blir lättare att styra när 

säkerhetslagret ska börja byggas för att nå uppsatt mål. 
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5.2 Riskbedömning 
Utifrån de analyser som gjorts på de två säkerhetslagren går det att fastställa att ha lagernivåer 

som ska klara av att täcka massabehovet i 99 av 100 produktionsdagar inte är lönsamt. När  

säkerhetslagret tar slut vid oplanerade stopp medför det väldigt stora kostnader. Det finns också 

en sannolikhet att kundrelationer skadas som kan leda till att företaget förlorar vissa kunder. 

Detta är svårt att sätta ett värde på då varje kund har individuella avtal med olika förutsättningar. 

Att ha ett säkerhetslager på nivå kring VaR-99,9% är en bättre metod som mer närmar sig det 

optimala säkerhetslagret. Genom att försäljningspriset på kartong är sekretessbelagt 

tillsammans med tillverkningskostnaden för massa och kartong förs inga vidare diskussioner 

kring om de framtagna mängderna massa till säkerehetslagren med metoden VaR-99,9%  är bra 

nivåer eller om det behövs högre säkerhet. Det är möjligt att räkna bakvänt för att få ut en 

uppskattning på företagshemligheterna och företaget önskar att inga vidare diskussioner förs. 

Klart är i alla fall att anpassa säkerhetslagret mot VaR-99,9% får bättre lönsamheter kontra risk 

gentemot VaR-99%. 

Historisk simulering som har använts i riskanalysen bygger på att historien upprepar sig. En 

nackdel är att det kan uppstå händelser i framtiden som inte hänt i det historiska datat som 

använts. Det kan också vara så att historiken som använts innehåller händelser som är 

extremvärden och inte alls uppstår i lika stor omfattning som det gjort i datat som använts. De 

två extremvärdena som gav ett oplanerat stopp på fyra respektive fem dagar för löv- och 

barrmassan är något som påverkar analysen som gjorts. Tas dessa två oplanerade stopp bort 

medför det att det rekommenderade säkerhetslagret sjunker ganska mycket. Detta stopp hände 

samtidigt på de båda produktionslinjerna och det som uppstod var att fabrikens sodapanna var 

defekt när den installerades. För att undersöka om detta är vanligt förekommande kan historik 

längre bakåt i tiden användas. Ytterligare frågetecken kan då uppstå såsom om datat från så 

långt bakåt i tiden verkligen är relevant att använda. Förutsättningarna på den tiden kan ha varit 

helt annorlunda gentemot vad som är nu. 

Som i ovan  nämnda fall kan det vara så att det sker oplanerade händelser som gör att båda 

massalinjerna måste stannas samtidigt. Det finns några processer som båda massalinjerna är 

beroende av. Vid dessa lägen faller den extra intäkten som fås vid försäljning av massabalar 

bort. Detta gör att den rekommenderade nivån påverkas på så sätt att den blir högre satt än om 

risken inte fanns. Huru vida troligt det är att det händer är svårt att säga genom att det inte 

uppstått i den grad som kanske krävs för att bedöma hur stor sannolikheten är.  

Problemet har behandlats som ett dygnsproblem. Den historik som finns är dygnsproduktion. 

För att få en noggrannare bedömning skulle timproduktionen istället använts. Den data som 

använts är ett ojämnt antal dagar vilket medför att beräkningarna behövts avrundas. 

Anledningen till att datat är ojämnt är för att det tas bort data när det är planerade stopp samtidigt 

som produktionsmätarna ibland slutar fungera och inte genererar några värden. Genom att 

oplanerade stopp som varat under längre än en dag behandlas enbart som ett värde i vektorerna 

medför det också att det försvinner några datapunkter. 

Eftersom metoden för problemet är anpassad efter heldagar innehåller de båda vektorerna som 

presenterades i resultatkapitlet många nollor i sig. VaR-gränser på lägre signifikansnivåer 

kommer därför få ett värde lika med noll. Många av dessa nolldagarsstopp är egentligen inte 

helt fria från produktionsstopp utan dessa dagar kan innehålla stopp på några timmar. Eftersom 

den data som använts lämpar sig bäst för att utföra analysen på dagar, bestående av heltal då 

produktionen stått stilla, har detta gjorts. Detta gör att lägre VaR-gränser kommer få värdena 

noll fast de egentligen inte har det. För att få en uppfattning om dessa värden behöver exaktare 
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enheter användas, såsom antalet timmar per dag som produktionen stått stilla men eftersom det 

varken är relevant för analysen eller att datat lämpar sig för det så har detta inte gjorts. Efter att 

ha analyserat kostnaderna som uppkommer vid överträdelser av säkerhetslagret har det 

framkommit att endast VaR-gränser med större signifikansnivåer är relevanta att använda. 

Det ska nämnas att när projektet startade var det vid den tidpunkten nivåer på 2000 ton av 

vardera massaslag men mitt i projektets gång ändrades detta till 1500 ton. De jämförelser som 

gjorts har vägts mot de första nivåerna. 

5.3 Spårbarhet 
Efter att ha skapat modellen för att beräkna uppehållstiderna genom fibrerlinjerna finns det en 

del att reflektera över. Det finns en rad aspekter och felkällor som i praktiken kan komma att 

påverka vissa uppehållstider och frambringa avvikelser gentemot de beräknade. Faktorer som 

identifierats som skulle kunna orsaka fel är: 

 Mätare genererar felaktiga värden som senare använts i beräkningsmodellen. 

 Felaktigt uppskattade konstanter. 

 Annan flödesprofil än pluggflöde i massalagertorn och massarör. 

Problemet med att mätare visar fel värden är tyvärr ganska vanligt förekommande. När 

modellen tagits fram har det märkts att vissa mätare har perioder där de visar helt fel värde 

jämfört med vad som ens är möjligt i praktiken. Det kan till exempel vara så att flödesmätare 

visar negativa flöden, alltså att flödet genom mätaren går i motsatt riktning mot vad det ska 

göra. När detta sker beror det på att mätaren slutat fungera eller att inget flöde går genom den. 

Ofta när produktionen stoppas och mätare ska visa noll kan dessa istället sjunka lägre än 

nollpunkten. Genom att dessa mätare används i modellens beräkningar behöver detta åtgärdas. 

I annat fall skulle det komma att göra uppehållstiden längre än vad den egentligen är. För att 

komma runt problemet har modellen anpassats på flera ställen så att när flödes- och 

koncentrationsmätare  genererar värden utanför realistiska gränser används istället 

förutbestämda konstanter. Således har denna faktor behandlats för att inte ge större påverkan 

på den totala uppehållstiden. 

Däremot kan de konstanta värden som används i modellen vara felaktigt uppskattade och det 

är i detta som den andra punkten grundar sig i. Flödesmätare har enbart begränsats nedåt så de 

inte kan gå under nollpunkten. Under arbetets gång har det uppmärksammats fall där detta har 

hänt. Onormalt höga värden är sällsynta och har inte observerats. Därför har inga begränsningar 

gjorts på hur höga flödena kan bli. I framtiden kommer produktionen att öka i fabrikens 

massalinjer vilket ger högre flöden. Om höga flöden blir en realitet kan det vara problematiskt 

att ha begränsningar som stör modellens resultat. 

Det har också uppmärksammats fall där koncentrationsmätare visat märkliga värden. I dessa 

fall har det varit åt båda riktningarna där både onormalt höga och låga värden observerats och 

således har begränsningar satts åt båda hållen. Vissa mätare har under tidpunkter närmat sig 

nollpunkten. För att detta ska vara möjligt och den totala produktionens storlek uppnås krävs 

ett väldigt högt flöde av massa. Med en snittproduktion på 20 ton/timme och en låg 

koncentration, säg 0,5 procentenheter krävs ett flöde på 
20∗1

0,005
= 4000 m3/timme där en densitet 

på 1000 kg/m3 antagits, som tidigare uppgetts. De största flödena som observerats under 

modelleringen har legat på ungefär en tredjedel utav detta vilket gör det osannolikt att dessa 

koncentrationsnivåer skulle existera i fiberlinjerna. Om koncentrationsmätare närmar sig 

nollpunkten tyder det helt enkelt på att mätarna inte ger korrekta värden under dessa tidpunkter. 
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Det har också uppmärksammats massakoncentrationer på alldeles för höga procentsatser. Vid 

vissa platser har koncentrationen varit 50 procent där det i normala fall brukar ligga kring ett 

par procentenheter. Enligt handledare Hans Nilsson är så höga värden inte möjligt och därför 

har det även i dessa fall satts in begränsningar på hur höga värden som är tillåtna. 

De beräkningar som idag redan finns på uppehållstider genom vissa massatorn har ävem dem 

behövts justeras. Extremvärden på mätare kan medföra en teoretiskt högre eller lägre 

uppehållstid än vad den faktiskt är. 

Vid vissa delar i processen har konstanter använts till uppehållstiden med anledning av att 

förenkla komplicerade situationer där det finns ett otillräckligt antal mätare för att göra korrekta 

beräkningar. Att dessa konstanter skulle stämma till fullo är ganska osannolikt. Däremot 

kommer inte skillnaden som uppstår mellan praktiken och de uppskattade värdena att påverka 

slutresultaten särskilt mycket. Det är korta uppehållstider genom berörda delar och eventuella 

feluppskattningar kommer endast resultera i några få minuters felaktigheter i den totala 

uppehållstiden. 

Den största delen av den totala uppehållstiden för massan är i massatornen och det är således 

där som eventuella fel påverkar resultatet mest. Den stora källan som kan medföra skillnader 

mellan beräknad och verklig uppehållstid är antagandet om att alla massalagertorn har 

pluggflöde. Pluggflöden fungerar fullt ut endast i teorin medan problemet blir mycket mer 

komplext i verkligheten. Först och främst blandas massan som går in i massalagertornen med 

den massa som redan finns där. Detta medför att antagandet om pluggflöde brister redan då. 

Det har visats i teorikapitlet att massalagertornen innehåller flera olika typer av flöden. 

Kombinationen av dessa flöden kan ändra sig beroende på bland annat massakoncentration och 

även produktionstakten som gäller vid tillfället. För att kunna använda en annan metod än den 

som använts med hjälp av antagandet om pluggflöde så behövs mer information om hur massan 

beter sig inne i massalagertornen och också massarören. 

Det finns tekniker som UDV och ERT som skulle gå att använda på företagets processer för att 

få uppfattningar av hur flödesprofilerna ser ut. Det skulle kunna förbättra modellens 

tillförlitlighet om verktygen används på varierande massakoncentrationer, hastigheter på 

massaflöden med mera. Dessa tekniker har inte använts under projektets gång då möjligheterna 

inte funnits till det. I framtiden kan det däremot vara andra förutsättningar och det finns då god 

grund till att prova teknikerna. 

Det går också att simulera flöden genom massalagertorn. En CFD-modell är en modell som gör 

just detta. Eftersom massalagertorn oftast är unika med olika utformningar från fall till fall går 

det inte att utnyttja andras resultat för att få information om Holmen Iggesund Paperboards 

massalagertorn. För att använda denna typ av modell för att få kunskap om hur flöden beter sig 

i massalagertornen måste alltså egna CFD-modeller skapas utifrån de förutsättningar som 

förekommer i verksamheten. På grund av den tidsbrist som funnits i detta projekt har inte en 

sådan modell skapats. Vid eventuella uppföljningar av detta arbete bör någon form av modell 

eller teknik användas för att få bättre kunskap om stillastående skikt och flödesprofiler i 

massalagertorn och massarör för att reducera felmarginaler för modellens beräkningar. 

Experiment där litium eller något annat spårbart ämne tillsätts till massalagertornen skulle 

också vara till användning för att undersöka stillastående skikt av massa i massalagertornen. På 

så vis kan antingen modellen korrigeras mot den volymen som faktiskt används av 

massalagertornen istället för den totala volymen eller att omblandare installeras på lämplig plats 

i lagertornen. Det finns också ett annat scenario och det är att utformningen på massalagertornen 
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ändras så det blir mindre stillastående skikt av massa. Som det beskrevs i teorikapitlet är 

stillastående skikt av massa i massalagertorn dåligt då det kan komma att påverka slutprodukten 

på ett negativt sätt i form av bristande kvalitet. Således är detta alternativ att föredra om det är 

möjligt. 

Enligt erfarna anställda är dessa stillastående skikt av massa i massalagertornen ett vanligt 

fenomen. Detta uppstår på grund av att massalagertornens kanter påverkar den genomgående 

massan där massan antingen går långsammare vid kanterna eller stannar upp helt. När volymen 

i tornet sänks försvinner troligen delar av den massa som fastnat vid kanterna, men långt ifrån 

all massa. Vid planerade underhållsstopp på massalagertornen har det upptäckts att det 

fortfarande finns massa kvar inuti även fast nivågivare visar en fyllnadsgrad i massalagertornen 

av noll procent. Således blir problemet väldigt komplext och svårbehandlat om det inte finns 

någon information bakom hur mycket massa som påverkas på detta sätt och i vilka 

massalagertorn detta uppstår. 

Massan som pressar sig mot kanterna och ligger kvar där får följaktligen en högre uppehållstid 

genom massalagertornen än vad den borde. Hur pass mycket längre tid är svårt att säga med 

anledning av att massan kan ligga kvar vid kanterna till nästa underhållsstopp i 

massalagertornet, samtidigt som den också kan lossna efter ett tag och gå vidare i processerna. 

Hursomhelst blir det väldigt svårt att beräkna fram en uppehållstid på denna typ av massa då 

det inte finns tillräckligt med information om vilken massa som legat vid kanterna. Däremot är 

förhållandet mellan den massa som går genom massalagret med någorlunda normal 

uppehållstid och massan som fastnar vid kanterna förmodligen relativt liten. 

Resultatet i modellen påverkas negativt av den kortare uppehållstid som stillastående skikt 

orsakar. Stillastående skikt av massa medför att massalagertornens fulla volymer inte utnyttjas 

helt och hållet. De aktuella massalagertornens verksamma volymer blir mindre för den 

genomgående massan än vad den är enligt modellen där oftast de fullständiga volymerna 

används i beräkningarna. För att anpassa modellen efter detta har vissa massalagertorns 

verksamma volymer minskats med några procentenheter där det finns kännedom om att det kan 

vara mycket massa som står still. Om denna minskning är tillräckligt stor eller inte är svårt att 

säga. För att få bättre kännedom om detta behövs flödesprofilerna i massalagertornen 

undersökas vidare med någon sorts metod. En rekommendation är att göra fler försök där 

uppehållstiden genom massalagertornen undersöks för att få bättre kunskap om hur stort 

problemet som stillastående skikt av massa verkligen är. 

Det har under litteraturstudien inte hittats någon specifik metod för att beräkna uppehållstider 

när turbulenta flöden gäller. Dessa flöden är slumpartade och kan bete sig väldigt annorlunda 

beroende på vissa faktorer såsom massakoncentration och fiberlängd på massan. Med den 

begränsning på tid som funnits vid arbetet har detta ämne inte hunnit utforskats ytterliggare. 

Modellen som gjorts har utgått från ett pluggflöde även vid massarören. Reynolds tal visar 

ganska tydligt att det inte är pluggflöden som finns i rören utan att det är turbulenta flöden det 

handlar om. Reynolds tal på flera hundra tusen har fåtts fram. För att anpassa modellen mot fel 

som kan uppstå på grund av bland annat antagandet av pluggflödet  görs det också 

felberäkningar i modellen där en viss felmarginal antagits. På så vis fås olika tidsintervall på 

när massan borde ha befunnit sig vid varje delprocess och även om beräkningarna på de riktiga 

uppehållstiderna skulle innehålla fel så borde tidpunkterna hålla sig inom varje tidsintervall. 

Däremot är massarörens uppehållstider väldigt små i förhållande till den totala uppehållstiden 

och att behandla massarören som pluggflöde kommer ge en marginell skillnad på resultatet. 

Detsamma kan inte sägas om massalagertornen där uppehållstiden för massan förmodligen kan 
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variera ganska kraftigt. Poängen med att ha skapat detta felintervall är då att det ska kompensera 

för sådana felkällor. 

Eventuella vidareutvecklingar av spårningsmodellen går att göra där även kartongavdelningens 

processer tas med för att kunna spåra tillverkad kartong. Modellen gjordes med anledning av 

att spåra massa som torkats på torkmaskinen. Eftersom kartongen innehåller massa som gått 

igenom de flesta processer som spårningsmodellen beräknat uppehållstider för går det att 

utnyttja modellen och använda stora delar av den för att även beräkna kartongens väg genom 

processerna. För att få en fullständig modell för kartongspårning behöver nya beräkningar på 

de processer som finns vid kartongavdelningen göras. 

Det går också att beräkna uppehållstider på processer som finns innan massalinjerna. Dessa 

moment skiljer sig åt mot de som tagits med i modellen. Då måste beräkningar göras på flis och 

massaved istället för ren massa. Optimalt hade varit att göra en spårningsmodell som tar hela 

massavedens rörelse genom processerna från dess att den avverkas ute i skogen tills dess att det 

blivit färdig kartong eller torkad massabal. Detta är inte möjligt i dagsläget då det inte finns en 

tillräckligt tillfredställande logistik på vart varje enskild massavedbit ligger i massavedlagret 

innan flistillverkningen. 
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6. Slutsats 
Arbetet har resulterat i en modell som kan användas för att rekommendera vilken massalinje 

som ska prioriteras när begränsningar måste göras på någon utav dem. Modellen är utformad 

som så att enbart en rekommendation görs på vilken massalinje som är bäst att prioritera vid en 

viss tidpunkt, men den säger ingenting om hur länge massalinjen ska prioriteras. En 

rekommendation blir då att använda modellen med jämna mellanrum för att upptäcka när det 

är bäst att byta prioritering av massalinje. Eventuellt skulle en vidareutveckling av modellen  

kunna göras där den också ger en tid på hur länge massalinjen ska prioriteras innan det är 

lämpligt att byta och det är något som företaget skulle kunna utforska i framtiden. 

Riskbedömningen som gjorts i arbetet har resulterat i att en ungefärlig rekommendation på 

säkerhetslagrets nivå kan göras. Syftet med uppgiften var att fastställa en nivå som skulle 

optimera intäkterna. Projektets resultat har delvis uppnått detta då det faktiskt går att säkerställa 

att vissa nivåer inte är gynnsamma att tillämpa. Det går också att bestämma på ett ungefär vilken 

massanivå som är lönsam. Däremot är det ganska svårt att fastställa en exakt nivå på lagret 

genom de två extremvärden som uppstått på produktionsdatat. För att få en mer precis 

undersökning måste förhållandena ute i processerna analyseras för att se så tidigare historik på 

produktionsdata är relevanta att använda. Det har skett en rad ombyggnationer senaste årtiondet 

och typiska fel som orsakat oplanerade stopp bakåt i tiden behöver inte alls vara det idag. Med 

anledning av detta har analysen inte gått djupare med använd metod. En rekommendation är att 

analysera hur pass långt bakåt i tiden som det är aktuellt att använda historik på 

massaproduktionen för att göra riskbedömningen. En rekommendation är också att undersöka 

om det finns andra metoder som inte använder historiskt data som skulle kunna vara till hjälp 

för att uppskatta säkerhetslagret storlek. 

När säkerhetslagret tar slut vid oplanerade stopp ger det väldigt höga bortfall av intäkter medan 

de intäkter som fås genom att sänka lagret utger en ganska liten del av det som faktiskt förloras. 

För ett så pass stort företag är intäkterna som fås genom att sänka lagret relativt små i 

förhållande till risken som tas. Således dras slutsatsen att ett lågt säkerhetslager inte kommer 

vara gynnsamt i längden. 

Arbetet har mynnat ut i en modell som kan användas för att spåra tidpunkter på massa genom 

företagets tillverkningsprocesser. Denna modell kan i framtiden implementeras i företagets 

infosystem och det skulle kunna se ut som Figur 12 där varje tidpunkt där masan passerat olika 

delprocesser skrivs ut i en processbild. Modellen är anpassad till att pluggflöden gäller vid 

processerna och felberäkningar har gjorts för att bland annat anpassa modellen bättre mot de 

flöden som finns i praktiken. En rekommendation till företaget är att fortsätta undersöka 

metoder för att beräkna uppehållstider med turbulenta flöden. Genom att ändra metoden för 

vilket flöde som används skulle det kunna innebära att spårningsmodellens resultat ger mer 

korrekta beräkningar på uppehållstiderna. 

Det har också framkommit att det kan finnas döda skikt i massalagertornen med stillastående 

massa. En rekommendation är då att tillsätta något spårbart ämne till massan som går in i 

massalagertornen och därefter göra mätningar på den utgående massan för att få en 

uppskattning om den faktiska uppehållstiden genom massalagertornen. Vid stora stillastående 

skikt kan massalagertornens storlekar justeras till de storlekar som enbart utnyttjas för att få en 

bättre anpassad modell gentemot verkligheten. Det finns också verktyg och tekniker såsom 

UDV och ERT som företaget skulle kunna använda sig av för att få en bättre uppfattning om 

massans väg genom massalagertornen. 
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8. Appendix 

8.1 Appendix 1 - MATLAB Kod, TM4 och anrop till resterande avdelningar 
%----------------------------Instruktioner--------------------------------% 
% Definiera tidpunkten då aktuell bal blev klar. Tidpunkten skrivs in i 

fyra 
% excel-filer (TM4.xlsx, Linje3.xlsx, Linje4.xlsx och TM4.xlsx) som är 
% kopplade till en databas och nödvändiga parametrar för att beräkna 
% uppehållstider lagras i filerna. 
% 
% Mätvärden från en vecka bakåt i tiden hämtas från angiven tid. Om det 
% varit ett långt stopp i processen och massan får en längre uppehållstid 
% än en vecka behöver behöver data längre bak i tiden hämtas och detta går 
% att korrigera i excelfilerna. 
%-------------------------Slut på instruktioner---------------------------% 

  
clc 
clear all 
close all 

  
% Låter användaren skriva in en tidpunkt då massabalen blev klar. 
prompt = 'Skriv in tiden då balen blev klar (XXXX-XX-XX HH:MM): '; 
str1 = input(prompt); 

  
% Skriver in tidpunkten i excelfilerna för att hämta relevanta mätvärden. 
xlswrite('TM4.xlsx',{str1},'B2:B2') 
xlswrite('Linje4.xlsx',{str1},'B2:B2') 
xlswrite('Tiden.xlsx',{str1},'F3:F3') 
xlswrite('Tiden.xlsx',{str1},2,'F3:F3') 
xlswrite('Linje3.xlsx',{str1},'B2:B2') 

  
% Räknar fram tidsskillnaden mellan varje mätpunkt i de inlästa värdena. 
[txt,raw] = xlsread('TM4.xlsx','B2:B3'); 
t1 = datevec(raw(1)); 
t2 = datevec(raw(2)); 
e = etime (t1,t2); 

  
% Räknar fram tidsskillnaden mellan mätvärdena. 1441 står för längden på 
% strängarna som hämtas från databasen och läggs i excelfilerna. 
deltaT = e/(1441*60); 

  
% Skriver in tidsskillnaden som användaren angivit in i excelfilerna för 
% att databasen ska hämta rätt värden. 
xlswrite('TM4.xlsx',{deltaT},'H2:H2'); 
xlswrite('Linje3.xlsx',{deltaT},'G2:G2'); 
xlswrite('Linje4.xlsx',{deltaT},'I2:I2'); 

  
% Läser in hastigheter, koncentrationer i lager och rör, produktionstakt 
% samt ventillägen på flödet av barrmassa och lövmassa efter och innan HC7 
% respektive HC4. 
Hastighet = xlsread('TM4.xlsx',1, 'C8:E1453'); 
Koncentration = xlsread('TM4.xlsx',2)/100; 

  
% Läser in massakoncentrationer och nivåer i massatornen. 
KoncTank = xlsread('TM4.xlsx',4)/100; 
Niva = xlsread('TM4.xlsx',5)/100; 

  
% Tar bort den 10 procentiga fukten som finns i den slutliga massan och 
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% räknar om produktionstakten per minut istället för timme. 
Produktion = xlsread('TM4.xlsx',3)*0.9/60; 

  
% Läser in ventillägena vid HC4 och HC7. Används för att kontrollera om det 
% varit löv- eller barrmassa. 
VentilBarr = xlsread('TM4.xlsx',6,'C:C'); 
VentilLov = xlsread('TM4.xlsx',6,'D:D'); 

  
Tiden1 = zeros(1,35); 

  
% Anger konstanter för massarör och torn som används om mätarna ger ifrån 
% sig felaktiga värden. 
KoncTornKonstant = [0.03,0.03,0.04,0.03,0.04]; 
KoncKonstant = [0.023,0.03,0.03,0.04,0.03,0.04]; 

  
% Anger rörlängder samt transportsträckor vid torkskåpet. 
StrackaBand = [40,340,40]; 
StrackaRor = [36,45,20,185,272]; 

  
% Räknar ut hur stor volym varje rör rymmer. 
RadieRor = [0.3,(10/45*0.2)+(35/45*0.25),0.3,0.2,(31/272*0.3)+... 
    (241/272*0.2)]; 
AreaRor = pi*RadieRor.^2; 
StorlekRor = StrackaRor.*AreaRor; 

  
% Anger volymer på massalager. 
StorlekTankTM4 = [200,186,10]; 

  
TidenBarr = 0; 
TidenLov = 0; 
konc = 0.1; 

  
%% Korregerar felaktiga mätvärden som uppmätts via koncentrationsmätarna 

till lagertankarna. 
flagga = zeros(1,length(KoncTank(1,:))); 

  
for j = 1:length(KoncTank(1,:)) 
    for i = 1:length(KoncTank(:,1)) 

         
        if  (KoncTank(i,j)<0.01) 
            KoncTank(i,j) = KoncTornKonstant(j); 
            flagga(j) = 1; 
        end 
        if  (KoncTank(i,j)>0.1) 
            KoncTank(i,j) = KoncTornKonstant(j); 
            flagga(j) = 1; 
        end 
    end 
end 

  
if (flagga(1)==1) 
    fprintf('Konstant koncentration kan ha använts vid maskinkar\n') 
end 
if (flagga(2)==1) 
    fprintf('Konstant koncentration kan ha använts vid torn 4 om det varit 

barrmassa\n') 
end 
if (flagga(3)==1) 
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    fprintf('Konstant koncentration kan ha använts vid pumpcistern om det 

varit barrmassa\n') 
end 
if (flagga(4)==1) 
    fprintf('Konstant koncentration kan ha använts vid HC7\n') 
end 
if (flagga(5)==1) 
    fprintf('Konstant koncentration kan ha använts vid torn 4 om det varit 

lövmassa\n') 
end 
if (flagga(6)==1) 
    fprintf('Konstant koncentration kan ha använts vid pumpcistern om det 

varit lövmassa\n') 
end 
if (flagga(7)==1) 
    fprintf('Konstant koncentration kan ha använts vid HC4\n') 
end 

  
%% Korrigerar felaktiga mätvärden som uppmätts via koncentrationsmätarna 

till rören. 
flagga = zeros (1,length(Koncentration(1,:))); 
for j = 1:(length(Koncentration(1,:))-1) 
    for i = 1:length(Koncentration(:,1)) 

         
        if  (Koncentration(i,j)<0.01) 
            Koncentration(i,j) = KoncKonstant(j); 
            flagga(j) = 1; 
        end 
        if  (Koncentration(i,j)>0.1) 
            Koncentration(i,j) = KoncKonstant(j); 
            flagga(j) = 1; 
        end 
    end 
end 

  
if (flagga(1)==1) 
    fprintf('Konstant koncentration kan ha använts vid rör efter 

maskinkar\n') 
end 
if (flagga(2)==1) 
    fprintf('Konstant koncentration kan ha använts vid rör innan 

maskinkar\n') 
end 
if (flagga(3)==1) 
    fprintf('Konstant koncentration kan ha använts vid rör innan torn 4 om 

det varit barrmassa\n') 
end 
if (flagga(4)==1) 
    fprintf('Konstant koncentration kan ha använts vid rör innan 

pumpcistern om det varit barrmassa\n') 
end 

  
%% Beräknar uppehållstiden genom TM4. 
% Uppehållstid genom torkmaskin samt tillhörande planvira och transport 
% efter. 
for j = 1:length(StrackaBand) 

     
    count = 0; 
    del = 0; 
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    for i = 1:length(Hastighet(:,1)) 

         
        % Loop som gör att tiden summeras när produktionen står still, 
        % även fast transportband körs. 
        while (Produktion(i+round(sum(Tiden1)/deltaT))<0.05) 
            i = i + 1; 
            count = count + 1; 
        end 

         
        if j==1 
            Starttid = count*deltaT; 
            xlswrite('Tiden.xlsx',Starttid,'B3:B3') 
        end 

         
        % Sats som räknar transportbandens sträckor, dess hastigheter samt 
        % hur mycket som är kvar för massan att färdas. Tiden det tar från 
        % varje bands start till slut räknas fram med hjälp av del och 
        % count. 
        if (StrackaBand(j)-... 
                (Hastighet(i+round(sum(Tiden1)/deltaT),j)*deltaT)<0) 
            del = StrackaBand(j)/... 
                (Hastighet(i+round(sum(Tiden1)/deltaT),j)*deltaT); 
            StrackaBand(j) = 0; 
            break 
        else 
            StrackaBand(j) = StrackaBand(j)-... 
                (Hastighet(i+round(sum(Tiden1)/deltaT),j)*deltaT); 
            count = count + 1; 
        end 
    end 

     
    Tiden1(j)=(count+del)*deltaT; 
end 

  
% Indexparametrar 
Raknare1 = 1; 
Raknare2 = 1; 
% Parametrar som används för att beräkna om massan är tillverkad på barr- 
% eller lövträd. 
k1 = 0; 
k2 = 0; 

  
% Räknar fram inflöde till maskinkar, torn 4 och pumpcisternen. 
FlodeInTank = zeros(length(Niva(:,5))-1,3); 
for j=1:3 
    for i=1:length(Niva(:,5))-1 
        FlodeInTank(i,j) = (Niva(i,j)-Niva(i+1,j))*... 
            KoncTank(round(sum(Tiden1)/deltaT),j)*StorlekTankTM4(j)/... 
            deltaT+Produktion(i); 
    end 
end 

  
index = 1; 

  
% Beräknar uppehållstid genom rör och massatorn. Antar att det är barrmassa 
% som vid tillfället körs genom processen. 
for j = 1:7 
    del = 0; 
    count = 0; 
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    % Beräknar hur stor massavolym det finns i varje rör. Subtraherar bort 
    % flödet tills dess att massavolymen omsatts. Uppehållstiden beräknas 
    % fram med hjälp av count och del. 
    if (j==1 || j==3 || j==5 || j==7) 
        MassaRor = StorlekRor(Raknare1)*... 
            Koncentration(round(sum(Tiden1)/deltaT),Raknare1); 

         
        for i=1:length(Hastighet(:,1)) 
            if (MassaRor-Produktion(i+round(sum(Tiden1)/deltaT))*deltaT)<0 
                del = MassaRor/... 
                    (Produktion(i+round(sum(Tiden1)/deltaT))*deltaT); 
                break 
            else 
                MassaRor = MassaRor-... 
                    Produktion(i+round(sum(Tiden1)/deltaT))*deltaT; 
                count = count + 1; 
            end 
        end 
    end 

     
    % Beräknar hur stor massavolym det finns i varje torn. Skillnaden här 
    % är att inflödet i tornen subtraheras bort tills dess att tornets 
    % massavolym omsatts. 
    if (j==2 || j==4 || j==6) 

         
        % Räknar ut hur mycket massa som finns i varje tank. 
        V_THat = Niva(round(sum(Tiden1)/deltaT),Raknare2)*... 
                StorlekTankTM4(Raknare2)*... 
                KoncTank(round(sum(Tiden1)/deltaT),Raknare2); 

         
        for i=1:length(Hastighet(:,1)) 
            if (V_THat-... 
                    

FlodeInTank(i+round(sum(Tiden1)/deltaT),index)*deltaT)<0 
                del = V_THat/... 
                    

(FlodeInTank(i+round(sum(Tiden1)/deltaT),index)*deltaT); 
                index = index + 1; 
                break 
            else 
                V_THat = V_THat-... 
                    FlodeInTank(i+round(sum(Tiden1)/deltaT),index)*deltaT; 
                count = count + 1; 
            end 
        end 
    end 

     
    % Uppdaterar indexen för parametrarna till ovan nämnda ekvationer. 
    if (j==1 || j==3 || j==5) 
        Raknare1 = Raknare1 + 1; 
    end 

     
    if (j==2 || j==4 || j==6) 
        Raknare2 = Raknare2 + 1; 
    end 

     
    % Räknar fram tiden det tar för massan att passera varje del av 
    % processen. 
    Tiden1(j+3)=(count+del)*deltaT; 
end 
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%% Ett avsnitt som kontrollerar att antagandet om barrmassa stämmer. 
if (VentilBarr(round(sum(Tiden1(1:10))/deltaT))<1) 
    TidenBarr = Tiden1; 
    Tiden1(7:11) = 0; 
    k1 = 1; 
end 

  
% Om antagandet om barrmassa inte stämmer görs liknande beräkningar som 
% ovan fast med parametrar för lövmassa istället. 
if (k1==0) 
    k2 = 1; 
else 
    Raknare1 = 3; 
    Raknare11 = 5; 
    Raknare2 = 2; 
    Raknare22 = 5; 
    index = 2; 

     
    FlodeInTank(:,2:3)=0; 

     
    for j=2:3 
        for i=1:length(Niva(:,5))-1 
            FlodeInTank(i,j) = (Niva(i,j)-Niva(i+1,j))*... 
                

KoncTank(round(sum(Tiden1)/deltaT),j+3)*StorlekTankTM4(j)... 
                /deltaT+Produktion(i); 
        end 
    end 

     
    for j = 1:4 

         
        count = 0; 

         
        if (j==2||j==4) 

             
            % Räknar ut hur mycket massa som finns i varje rör fast med 
            % skillnaden att en annan koncentrationsmätare används än vid 
            % den likställiga uträkningen i avsnittet med antagandet om 
            % barrmassan. 
            MassaRor = StorlekRor(Raknare1)*... 
                Koncentration(round(sum(Tiden1)/deltaT),Raknare11); 

             
            for i=0:length(Hastighet(:,1)) 
                if (MassaRor-... 
                        Produktion(i+round(sum(Tiden1)/deltaT))*deltaT)<0 
                    del = MassaRor/... 
                        (Produktion(i+round(sum(Tiden1)/deltaT))*deltaT); 
                    break 
                else 
                    MassaRor = MassaRor-... 
                        Produktion(i+round(sum(Tiden1)/deltaT))*deltaT; 
                    count = count + 1; 
                end 
            end 
        end 

         
        if (j==1||j==3) 
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            % Räknar ut hur mycket massa som vinns i varje lagertank med 
            % skillnaden att andra koncentrationsmätare på massan samt 
            % andra storlekar skiljer sig åt från tidigare uträkningar. 
            V_THat = Niva(round(sum(Tiden1)/deltaT),Raknare2)*... 
                StorlekTankTM4(Raknare2)*... 
                KoncTank(round(sum(Tiden1)/deltaT),Raknare22); 

             
            for i=0:length(Hastighet(:,1)) 
                if (V_THat-... 
                        FlodeInTank(i+round(sum(Tiden1)/deltaT),index)*... 
                        deltaT)<0 
                    del = V_THat/... 
                    

(FlodeInTank(i+round(sum(Tiden1)/deltaT),index)*deltaT); 
                    index = 3; 
                    break 
                else 
                    V_THat = V_THat-... 
                        FlodeInTank(i+round(sum(Tiden1)/deltaT),index)*... 
                        deltaT; 
                    count = count + 1; 
                end 
            end 
        end 

         
        % Uppdaterar indexen igen till parametrarna. Eftersom det är andra 
        % mätvärden som ska tas än vid den tidigare delen så måste fler 
        % satser användas gentemot tidigare. 
        if (j==1||j==3) 
            Raknare2 = Raknare2 + 1; 
            Raknare22 = Raknare22 + 1; 
        end 
        if (j==3) 
            Raknare2 = Raknare2 + 1; 
        end 

         
        if (j==2) 
            Raknare1 = Raknare1 + 2; 
            Raknare11 = Raknare11 + 1; 
        end 

         
        % Räknar fram tiden det tar för massan att passera varje del av 
        % processen. 
        Tiden1(j+6)=(count+del)*deltaT; 

         
        % Kontrollerar att det är lövmassa som körs. 
        if (j==4) 
            if (VentilLov(round(sum(Tiden1)/deltaT))<0.1) 
                TidenLov = Tiden1; 
                Tiden1(7:11) = 0; 
                k2 = 1; 
            end 
        end 
    end 
end 

  
i = 0; 
k22 = 0; 
k11 = 0; 
% Om inget av antagandena stämmer stegas ventilerna som visar vilken 
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% massatyp det är tills dess att en av dem öppnar sig. Därefter fås kunskap 
% om vilken massa som tillverkas vid tidpunkten. 
if (k1 && k2 == 1) 
    while (VentilBarr(i+round(sum(TidenBarr)/deltaT))<1 && ... 
            VentilLov(i+round(sum(TidenBarr)/deltaT))<1) 
        i = i + 1; 
    end 

     
    if (VentilBarr(i+round(sum(TidenBarr)/deltaT))<1) 
        k2 = 0; 
        TidenLov(10) = TidenLov(10)+i*deltaT; 
        Tiden1 = TidenLov; 
        k22 = 1; 
    else 
        k1 = 0; 
        TidenBarr(10) = TidenBarr(10)+i*deltaT; 
        Tiden1 = TidenBarr; 
        k11 = 1; 
    end 

     
    if (k1==0) 
        Tiden1 = TidenBarr; 
    end 

     
    if (k2==0) 
        Tiden1 = TidenLov; 
    end 
end 

  
% En loop som kör nästkommande processer tre gånger. Första varvet körs de 
% förväntade värdena. De två andra läggs en faktor på varje uppehållstid 
% för att beräkna ett felintervall på massans uppehållstider. 
for z=1:3 
    if z==1 
        Faktor = 1; 
    end 
    if z==2 
        Faktor = 1.1; 
    end 
    if z==3 
        Faktor = 0.9; 
    end 

     
    Tiden = Tiden1; 
    %% Funktionsanrop som görs om det är barrmassa där varje funktion 

beräknar uppehållstiden för respektive avdelning och processer. 
    if (k1==0) 
        % Beräkning av genomloppstid för massan genom HC7. 
        Tiden = HC7(Niva,VentilBarr,k11,deltaT,Tiden,TidenBarr,Faktor); 

         
        % Blekeri 4 
        Tiden = Blekeri4(deltaT,Tiden,Niva,konc,Faktor); 

         
        % O2 Linje 4 
        [Tiden,FlodeO2] = O2(deltaT,Tiden,konc,Faktor); 

         
        % Sileri 4 
        Tiden = Sileri4(deltaT,Tiden,FlodeO2,Faktor); 

         
        % Kokeri 4 
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        Tiden = Kokeri4(deltaT,Tiden,Faktor); 

         
        Tid([3,16,24]) = []; 

         
        % Skriver in felintervallet i excelfilen som hanterar tiden. 
        if z==2 
            xlswrite('Tiden.xlsx',Tiden,'I2:I2') 
        end 
        if z==3 
            xlswrite('Tiden.xlsx',Tiden,'H2:H2') 
        end 
    end 

     
    %% Funktionsanrop som görs om det är lövmassa där varje funktion 

beräknar uppehållstiden för respektive avdelning och processer. 
    if (k2==0) 

         
        % HC 4 
        Tiden = HC4(Niva,VentilLov,k22,deltaT,Tiden,TidenLov,Faktor); 

         
        % Blekeri 3 
        Tiden = Blekeri3(deltaT,Tiden,Faktor); 

         
        % Tvättpress 2 och HC1/HC2 
        Tiden = HC1o2(deltaT,Tiden,Faktor); 

         
        % Sileri 3 
        Tiden = Sileri3(deltaT,Tiden,Faktor); 

         
        % Kokeri 3 
        Tiden = Kokeri3(deltaT,Tiden,Faktor); 

         
        Tid(3) = []; 

         
        % Skriver in felintervallet i excelfilen som hanterar tiden. 
        if z==2 
            xlswrite('Tiden.xlsx',2,Tiden,'I2:I2') 
        end 
        if z==3 
            xlswrite('Tiden.xlsx',2,Tiden,'H2:H2') 
        end 

         
    end 

     
    % Tidfunktion som skriver ut önskade tider. 
    if z==1 
        TidBerakning(Tiden,k1); 
    end 
end 
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8.2 Appendix 2 – MATLAB kod, beräkning av uppehållstider, massalinje 3 
%----------------------------Instruktioner--------------------------------% 
% En funktion som tar in massanivå, ventilläge efter HC4, en 
% kontrollparameter, tidskillnaden mellan mätpunkterna, uppehållstiden 
% i de processer efter HC4 och en faktor som används för att 
% uppskatta ett felintervall. Funktionen beräknar uppehållstiden för HC4 
% och returnerar den. 
%-------------------------Slut på instruktioner---------------------------% 
function [Tiden] = HC4(Niva,VentilLov,k22,deltaT,Tiden,TidenLov,Faktor) 

  
% På grund av att mätvärdena som hämtas från databasen hanteras som 
% textsträngar behöver dessa omvandlas till numeriska värden. Detta görs 
% med cell2mat. För att göra denna omvandling krävs det att vissa värden 
% justeras (när mätaren ger ifrån sig 'I/O Timeout') vilket görs nedan. 
[txt,num,raw] = xlsread('TM4.xlsx',6,'F8:F1449'); 
justering = find(strcmp('I/O Timeout',num)); 
if not(isempty(justering)) 
    for i=1:length(justering) 
        num(justering(i))={'0'}; 
    end 
end 

  
FlodeHC4 = cell2mat(num); 

  
% % Läser in flödet ut ur HC4 och dess koncentration. 
FlodeUt = xlsread('TM4.xlsx',8,'D:D')/60; 
Konc = xlsread('TM4.xlsx',2,'H:H')/100; 

  
% Räknar fram massaflödet ut ur tornet. 
FlodeUt = FlodeUt.*Konc; 

  
% Korrigerar flödesmätaren så att när ventilen för utloppet är stängd 
% så är också flödet ut ur HC4 noll. 
for i=1:length(FlodeUt) 
    if VentilLov(i)==0 
        FlodeUt(i)=0; 
    end 
end 

  
% Korrigerar flödet så att det inte kan vara negativt om mätaren nu skulle 
% avgett sig det. 
for i=1:length(FlodeUt) 
    if FlodeUt(i)<0 
        FlodeUt(i)=0; 
    end 
end 

  
FlodeInHC4 = zeros(length(Niva(:,5))-1,1); 
StorlekHC4 = 850; 

  
% Beräknar inflödet i HC4. 
for i=1:length(Niva(:,5))-1 
    FlodeInHC4(i) = (Niva(i,5)-Niva(i+1,5))*StorlekHC4*0.1/deltaT+... 
        FlodeUt(i); 
    if FlodeInHC4(i)<0 
        FlodeInHC4(i) = 0; 
    end 
end 
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if (k22==0) 
    TidIndex = round(sum(Tiden)/deltaT); 
else 
    TidIndex = round(sum(TidenLov(1:10))/deltaT); 
end 

  
% Beräknar volymen massa i HC4 och dess uppehållstid. 
V_THat = Niva(TidIndex,5)*StorlekHC4*0.1; 
for i=0:length(FlodeInHC4) 
    if (V_THat-FlodeInHC4(TidIndex+i)*deltaT)<0 
        del = V_THat/(FlodeInHC4(TidIndex+i)*deltaT); 
        break 
    else 
        V_THat = V_THat-FlodeInHC4(i+TidIndex)*deltaT; 
    end 
end 

  
% Gör kontroller på om ventilen som finns innan HC7 är öppen eller 
% stängd när massan räknats till toppen av massanivån i lagret. Om 
% ventilen är stängd görs ytterligare beräkningar för att justera tiden 
% då massan lades till lagret. 
kontroll1 = round(i+del); 
kontroll2 = round(i+del); 

  
while(FlodeHC4(round(kontroll1))==1) 
    kontroll1 = kontroll1 + 1; 
end 

  
while(FlodeHC4(round(kontroll2))==1) 
    kontroll2 = kontroll2 - 1; 
end 

  
% Om ventilen är stängd vid tidpunkten som erhållits när uppehållstiden 
% genom lagret framräknats så lades förmodligen massan till tornet 
% tidigare. Därför stegas ventilens läge igenom vid tidigare tidpunkter 
% tills den öppnar sig. Det kan också vara att den lagts senare än tiden 
% som fåtts under vissa speciella omständigheter. Till exempel om det 

skulle 
% vara något fel på mätaren och därför stegas också ventilens läge innan 
% den framräknade tiden. Däremot har denna sida viktats med 3 då det är 
% större sannolikhet att massan lagts tidigare i lagret. 
if (kontroll1-(i+del)<(i+del-kontroll2)*3) 
    i = kontroll1; 
else 
    i = kontroll2; 
end 

  
% Sparar uppehållstiden i tid-vektorn. 
Tiden(11)=(i+del)*deltaT*Faktor; 
 

 

%----------------------------Instruktioner--------------------------------% 
% En funktion som tar in tidskillnaden mellan mätpunkterna och 
% uppehållstiden i de senare processerna och en faktor som används för att 
% uppskatta ett felintervall. Funktionen beräknar uppehållstiden för 
% processerna inom blekeri 3 och returnerar dem. 
%-------------------------Slut på instruktioner---------------------------% 
function [Tiden] = Blekeri3(deltaT,Tiden,Faktor) 

  
% Läser in flöden och massanivåer i torn. 
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FlodeBlek3 = xlsread('Linje3',2, 'C:D')/60; 
Niva(:,1) = xlsread('Linje3.xlsx',3,'C:C')/100; 
Niva(:,2:3) = xlsread('Linje3.xlsx',3,'G:H')/100; 
FlodeUt = xlsread('Linje3.xlsx',1,'D:D')/60*0.9; 
FlodeIn = zeros(length(FlodeUt)-1,1); 

  
% Anger tornens volymer. 
StorlekTankBlek3 = [100,330,377]; 
StorlekDTornBlek3 = [887,887,640]; 

  
% Anger sträckan och radien på rören. 
StrackaRorBlek3 = [40,80]; 
StrackaRorBlek3b = [5,40,25,40,25,65]; 
RadieRorBlek3 = [0.15,0.15]; 
RadieRorBlek3b = [0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15]; 

  
AreaRorBlek3 = pi*RadieRorBlek3.^2; 
AreaRorBlek3b = pi*RadieRorBlek3b.^2; 

  
% Eftersom det inte finns varken koncentrations- eller flödesmätare efter 
% LC 3 tanken har en massakoncentration på 3,7% använts. I röret efter 
% tanken finns en koncmätare men eftersom det späds på med vatten mellan 
% tanken och mätaren så stämmer inte denna. Dock går det att fastställa att 
% koncentrationen ska vara något högre än mätarens värde och därav har 
% konstanten sats till 3,7%. 
Koncentration = [0.037,0.1,0.1]; 

  
TidRaknare = 0; 
MassaRor = zeros(1,3); 

  
% Räknar fram inflödet i massatornen. 
for j=1:3 
    for i=1:length(Niva(:,1))-1 
        FlodeIn(i,j) = (Niva(i,j)-Niva(i+1,j))*Koncentration(j)*... 
            StorlekTankBlek3(j)/deltaT+FlodeUt(i); 
        if FlodeIn(i,j)<0 
            FlodeIn(i,j)=0; 
        end 
    end 
end 

  
% Beräknar uppehållstiden genom massarören och LC3. 
index = 1; 
for j = 1:3 

     
    if (j==1||j==2)      
        % Räknar ut rörens volymer. 
        MassaRor(j) = StrackaRorBlek3(j)*AreaRorBlek3(j); 

         
        for i = 1:length(FlodeBlek3(:,1)) 
            if (MassaRor(j)-FlodeBlek3(i+round(sum(Tiden)/deltaT),j)*... 
                    deltaT)<0 
                del = MassaRor(index)/... 
                    (FlodeBlek3(i+round(sum(Tiden)/deltaT),j)*deltaT); 
                Tiden(12) = Tiden(12)+(TidRaknare+del)*deltaT*Faktor; 
                break 
            else 
                MassaRor(j) = MassaRor(j)-... 
                    FlodeBlek3(i+round(sum(Tiden)/deltaT),j)*deltaT; 
                TidRaknare = TidRaknare + 1; 
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            end 
        end 
    end 

     
    if (j==3) 

         
        % Räknar fram uppehållstiden genom LC3. 
        V_THat = Niva(round(sum(Tiden)/deltaT),1)*StorlekTankBlek3(1)*... 
            Koncentration(1); 

         
        for i=0:length(FlodeIn(:,1)) 
            if (V_THat-FlodeIn(i+round(sum(Tiden)/deltaT),1)*deltaT)<0 
                del = V_THat/(FlodeIn(i+round(sum(Tiden)/deltaT),1)*... 
                    deltaT); 
                Tiden(13) = Tiden(13)+(i+del)*deltaT*Faktor; 
                break 
            else 
                V_THat = V_THat-FlodeIn(i+round(sum(Tiden)/deltaT),1)*... 
                    deltaT; 
            end 
        end 
    end 
end 

  
MassaDTornBlek3 = zeros(1,3); 
MassaRor = zeros(1,5); 

  
index1 = 1; 
index2 = 2; 
index3 = 1; 

  
% Beräknar uppehållstiden genom D2, EP-torn, D1, EOP-torn, D0 och de rör 
% som går mellan varje torn. 
for j=1:11 

     
    % Summerar flödet tills dess att rörets volym omsatts. 
    if (j==1||j==3||j==5||j==7||j==9||j==11) 
        MassaRor(index1) = StrackaRorBlek3b(index1)*... 
            AreaRorBlek3b(index1)*Koncentration(2); 
        for i = 0:length(FlodeUt(:,1)) 
            if (MassaRor(index1)-FlodeUt(i+round((sum(Tiden)+... 
                    sum(Tiden))/deltaT))*deltaT)<0 
                del = MassaRor(index1)/... 
                    (FlodeUt(i+round((sum(Tiden)+sum(Tiden))/deltaT))*... 
                    deltaT); 
                Tiden(j+13) = (TidRaknare+del)*deltaT*Faktor; 
                index1 = index1+1; 
                break 
            else 
                MassaRor(index1) = MassaRor(index1)-... 
                    FlodeUt(i+round((sum(Tiden)+sum(Tiden))/deltaT))*... 
                    deltaT; 
                TidRaknare = TidRaknare + 1; 
            end 
        end 
    end 

     
    % Summerar flödet tills dess att D-tornens volym omsatts. 
    if (j==2||j==6||j==10) 
        MassaDTornBlek3(index3) = StorlekDTornBlek3(index3)*... 
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            Koncentration(2); 
        for i=0:length(FlodeUt(:,1)) 
            if (MassaDTornBlek3(index3)-FlodeUt(i+round((sum(Tiden)+... 
                    sum(Tiden))/deltaT))*deltaT)<0 
                del = MassaDTornBlek3(index3)/... 
                    (FlodeUt(i+round((sum(Tiden)+sum(Tiden))/deltaT))*... 
                    deltaT); 
                Tiden(j+13) = (i+del)*deltaT*Faktor; 
                index3 = index3+1; 
                break 
            else 
                MassaDTornBlek3(index3) = MassaDTornBlek3(index3)-... 
                    FlodeUt(i+round((sum(Tiden)+sum(Tiden))/deltaT))*... 
                    deltaT; 
            end 
        end 
    end 

     
    % Summerar inflödet i tornen tills dess att lika mycket massa har gått 
    % in i tornet som volymen var vid tidpunkten då massan gick ut.  
    if (j==4||j==8) 
        V_THat = Niva(round((sum(Tiden)+sum(Tiden))/deltaT),index2)*... 
            StorlekTankBlek3(index2)*Koncentration(index2); 

         
        for i=0:length(FlodeIn(:,1)) 
            if (V_THat-FlodeIn(i+round((sum(Tiden)+sum(Tiden))/deltaT),... 
                    index2)*deltaT)<0 
                del = V_THat/(FlodeIn(i+round((sum(Tiden)+... 
                    sum(Tiden))/deltaT),index2)*deltaT); 
                Tiden(j+13) = (i+del)*deltaT*Faktor; 
                index2 = 3; 
                break 
            else 
                V_THat = V_THat-FlodeIn(i+round((sum(Tiden)+... 
                    sum(Tiden))/deltaT),index2)*deltaT; 
            end 
        end 
    end 
end 

  
% Lägger på tiden genom tvättpressen. 
Tiden(24) = Tiden(24) + 1*Faktor; 

 
%----------------------------Instruktioner--------------------------------% 
% En funktion som tar in tidskillnaden mellan mätpunkterna uppehållstiden 
% i de processer efter HC1/HC2 och en faktor som används för att 
% uppskatta ett felintervall. Funktionen beräknar vilket av massatornen 
% HC1 och HC2 som massan gått igenom och dess uppehållstid och returnerar 
% den. 
%-------------------------Slut på instruktioner---------------------------% 
function [Tiden] = HC1o2(deltaT,Tiden,Faktor) 

  
% Läser in olika flöden, koncentrationer, produktionstakten för 
% avdelningen och massanivå i HC1 och HC2. 
FlodeHC1o2 = xlsread('Linje3',4,'D:D')/60; 
FlodeSpadvattenHC1o2 = xlsread('Linje3',4,'E:F')/60; 
FlodeDisp = xlsread('Linje3',4,'G:G')/(60*1000); 
KoncRorHC1o2 = xlsread('Linje3',4,'C:C')/100; 
ProduktionBlek3 = xlsread('Linje3','C:C')/60; 
NivaHC1o2 = xlsread('Linje3',3,'D:E')/100; 
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FlodeTvatt2 = xlsread('Linje3',2,'E:E')/60; 

  
% Anger volymen på HC1 och HC2 och sträckan och radie på rör vid 
% tvättpressen. 
StorlekHC1o2 = [850,850]; 
StrackaRorTvatt2 = 45; 
RadieRorTvatt2 = 0.15; 
AreaRor = (RadieRorTvatt2^2)*pi; 
i = 0; 
TidRaknare = 0; 

  
% Eftersom det inte finns någon massakoncentration i HC-tornen så räknas en 
% sådan fram här.  
KoncHC(:,1) = (FlodeHC1o2.*KoncRorHC1o2)./(FlodeHC1o2-FlodeDisp-... 
    FlodeSpadvattenHC1o2(:,1)); 
KoncHC(:,2) = (FlodeHC1o2.*KoncRorHC1o2)./(FlodeHC1o2-FlodeDisp-... 
    FlodeSpadvattenHC1o2(:,2)); 

  
% En sats som justerar koncentrationen i HC-tornen om koncentrationsmätaren 
% visar fel värde eller om utflödet tas från ett torn och det andra tornets 
% koncentration vill användas. 
for j=1:2 
    for i=1:length(KoncHC(:,j)) 
        if KoncHC(i,j)<=0.06 
            KoncHC(i,j)=0.09; 
        end 
    end 
end 

  
% Räknar uppehållstiden genom röret innan tvättpress 2. 
MassaRor = StrackaRorTvatt2*AreaRor; 
for i = 1:length(FlodeTvatt2) 
    if (MassaRor-FlodeTvatt2(i+round(sum(Tiden)/deltaT))*deltaT)<0 
        del = MassaRor/(FlodeTvatt2(i+round(sum(Tiden)/deltaT))*deltaT); 
        Tiden(24) = Tiden(24)+(TidRaknare+del)*deltaT*Faktor; 
        break 
    else 
        MassaRor = MassaRor-FlodeTvatt2(i+round(sum(Tiden)/deltaT))*deltaT; 
        TidRaknare = TidRaknare + 1; 
    end 
end 

  
% k är en parameter som bestämmer om massan gått genom HC1 eller HC2. k=1 
% signalerar för HC1 och k=2 för HC2. 
if (FlodeSpadvattenHC1o2(round(sum(Tiden)/deltaT),1)>=0.5) 
    k = 1; 
elseif (FlodeSpadvattenHC1o2(round(sum(Tiden)/deltaT),2)>=0.5) 
    k = 2; 
else 
    while (FlodeSpadvattenHC1o2(i+round(sum(Tiden)/deltaT),1)<=0.5 &&... 
            FlodeSpadvattenHC1o2(i+round(sum(Tiden)/deltaT),2)<=0.5) 
        i = i + 1; 
    end 
    if (FlodeSpadvattenHC1o2(i+round(sum(Tiden)/deltaT),1)<=0.5) 
        k = 2; 
    else 
        k = 1; 
    end 
end 

  



61 

 

TidRaknare = 0; 
V_THat = NivaHC1o2(i+round(sum(Tiden)/deltaT),k)*StorlekHC1o2(k)*... 
    KoncHC(i+round(sum(Tiden)/deltaT),k); 

  
FlodeInTank = zeros(length(NivaHC1o2(:,1))-1,2); 

  
% Räknar fram inflöde till HC1 och HC2. 
for j=1:2 
    for i=1:length(NivaHC1o2(:,1))-1 
        FlodeInTank(i,j) = (NivaHC1o2(i,j)-NivaHC1o2(i+1,j))*... 
            KoncHC(i,j)*StorlekHC1o2(j)/deltaT+ProduktionBlek3(i); 
        if FlodeInTank(i,j)<0 
            FlodeInTank(i,j)=0; 
        end 
    end 
end 

  
% Räknar uppehållstiden genom HC1/HC2. 
for i = 1:length(FlodeInTank(:,1)) 
    if (FlodeSpadvattenHC1o2(round(sum(Tiden)/deltaT),k)>=0.5) 
        if (V_THat-FlodeInTank(i+round(sum(Tiden)/deltaT),k)*deltaT)<0 
            del = V_THat/(FlodeInTank(i+round(sum(Tiden)/deltaT),k)*... 
                deltaT); 
            Tiden(25) = (TidRaknare+del)*deltaT*Faktor; 
            break 
        else 
            V_THat = V_THat-FlodeInTank(i+round(sum(Tiden)/deltaT),k)*... 
                deltaT; 
            TidRaknare = TidRaknare + 1; 
        end 
    else 
        TidRaknare = TidRaknare + 1; 
    end 
end 

  
% Skriver in i excelfilen som hanterar tiderna vilket av HC1 eller HC2 som 
% massan gått igenom. 
if k==1 
    xlswrite('Tiden.xlsx',{'Lades till HC1'},2,'A27:A27') 
    xlswrite('Tiden.xlsx',{'Lämnade HC1'},2,'A26:A26') 
elseif k==2 
    xlswrite('Tiden.xlsx',{'Lades till HC2'},2,'A27:A27') 
    xlswrite('Tiden.xlsx',{'Lämnade HC2'},2,'A26:A26') 
end 

 
%----------------------------Instruktioner--------------------------------% 
% En funktion som tar in tidskillnaden mellan mätpunkterna,  
% uppehållstiden i de senare processerna och en faktor som används för att 
% uppskatta ett felintervall. Funktionen beräknar uppehållstiden för  
% processerna inom sileri 3 och returnerar dem. 
%-------------------------Slut på instruktioner---------------------------% 
function [Tiden] = Sileri3(deltaT,Tiden,Faktor) 

  
% Läser in flöde och nivå i massatornen. 
FlodeTvatt1 = xlsread('Linje3',2,'F:G')/60; 
NivaBlastank = xlsread('Linje3',3,'F:F')/100; 

  
% Anger volym i blåstanken, längd och radie på rör. 
StorlekBlastank = 850; 
StrackaRorTvatt1 = [55,18]; 
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RadieRorTvatt1 = [0.15,0.15]; 
AreaRor = (RadieRorTvatt1.^2).*pi; 
MassaRor = zeros(1,2); 

  
% Antagen konstant för uppehållstiden genom tvättpress 1. 
Tiden(26) = 1*Faktor; 

  

  
% Räknar uppehållstiden genom röret innan tvättpress 1 samt primärsilen 
% innan tvättpressen. 
for j = 1:2 
    TidRaknare = 0; 
    % Summerar flödet tills dess att rörens volym omsatts och kan då en 
    % uppehållstid. 
    if j==1||j==2 
        MassaRor(j) = StrackaRorTvatt1(j)*AreaRor(j); 
        for i = 1:length(FlodeTvatt1(:,1)) 
            if (MassaRor(j)-FlodeTvatt1(i+round(sum(Tiden)/deltaT),j)*... 
                    deltaT)<0 
                del = MassaRor(j)/... 
                    (FlodeTvatt1(i+round(sum(Tiden)/deltaT),j)*deltaT); 
                Tiden(26) = Tiden(26)+(TidRaknare+del)*deltaT*Faktor; 

                 
                % Antagen konstant för uppehållstiden genom sileri. 
                if j==1 
                    Tiden(26) = Tiden(26) + 1*Faktor; 
                end 
                break 
            else 
                MassaRor(j) = MassaRor(j)-... 
                    FlodeTvatt1(i+round(sum(Tiden)/deltaT),j)*deltaT; 
                TidRaknare = TidRaknare + 1; 
            end 
        end 
    end 
end 

  
FlodeInBlas = xlsread('Linje3',2,'H:H')/60; 

  
% Beräknar uppehållstiden genom blåstanken. Summerar inflödet i blåstanken 
% tills dess att lika mycket massa har gått in i tornet som volymen var vid 
% tidpunkten då massan gick ut. 
V_THat = NivaBlastank(round(sum(Tiden)/deltaT))*StorlekBlastank; 

  
for i=0:length(FlodeInBlas(:,1)) 
    if (V_THat-FlodeInBlas(i+round(sum(Tiden)/deltaT))*deltaT)<0 
        del = V_THat/(FlodeInBlas(i+round(sum(Tiden)/deltaT))*deltaT); 
        Tiden(27)=(i+del)*deltaT*Faktor; 
        break 
    else 
        V_THat = V_THat-FlodeInBlas(i+round(sum(Tiden)/deltaT))*deltaT; 
    end 
end 

 
%----------------------------Instruktioner--------------------------------% 
% En funktion som tar in tidskillnaden mellan mätpunkterna, uppehållstiden 
% i de senare processerna och en faktor som används för att 
% uppskatta ett felintervall. Funktionen beräknar uppehållstiden för 
% processerna inom kokeri 3 och returnerar dem. 
%-------------------------Slut på instruktioner---------------------------% 
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function [Tiden] = Kokeri3(deltaT,Tiden,Faktor) 

  
% Läser in flöde in till blåstanken, produktionen i kokeriet och 
% hastigheten på flismataren. 
FlodeInBlas = xlsread('Linje3',2,'H:H')/60; 
ProduktionKok3 = xlsread('Linje3',1,'E:E')/60; 
HastighetFlismatare = xlsread('Linje3',5,'C:C'); 

  
% Anger sträcka och radie på rör. 
StrackaRor = 50; 
RadieRor = 0.1*20/50+0.15*30/50; 
AreaRor = (RadieRor.^2).*pi; 

  
% Räknar uppehållstiden genom röret innan blåstanken. Summerar flödet tills 
% dess att rörets volym omsatts och beräknar tiden det tar. 
TidRaknare = 0; 
MassaRor = StrackaRor*AreaRor; 
for i = 1:length(FlodeInBlas) 
    if (MassaRor-FlodeInBlas(i+round(sum(Tiden)/deltaT))*deltaT)<0 
        del = MassaRor/(FlodeInBlas(i+round(sum(Tiden)/deltaT))*deltaT); 
        Tiden(28) = Tiden(28)+(TidRaknare+del)*deltaT*Faktor; 
        break 
    else 
        MassaRor = MassaRor-FlodeInBlas(i+round(sum(Tiden)/deltaT))*deltaT; 
        TidRaknare = TidRaknare + 1; 
    end 
end 

  
% Ett uppskattat värde på vad uppehållstiden genom kokaren brukar vara 
% dividerat med tidsintervallet mellan varje mätpunkt för att få fram 
% antalet mätpunkter som går på tiden. Tiden bestämmer hur många gånger 
% uppehållstiden ska användas för att senare dra ett medelvärde på tiderna. 
UngefarligTid = 300/deltaT; 

  
% Konstant som används för att beräkna uppehållstiden. Framräknat i 
% företagssystemet sedan tidigare. 
KonstantKok3 = 135; 
UppehallstidKok3 = 0; 
antal = 0; 

  
% Beräkning på uppehållstiden genom kokaren. 
for i=0:round(UngefarligTid+TidRaknare)-1 
    if (ProduktionKok3(round(sum(Tiden)/deltaT)+i)<0.05) 
        TidRaknare = TidRaknare + 1; 
    else 
        UppehallstidKok3 = UppehallstidKok3 + KonstantKok3/... 
            ProduktionKok3(round(sum(Tiden)/deltaT)+i); 
        antal = antal + 1; 
    end 
end 

  
Tiden(29) = (UppehallstidKok3/antal)*Faktor + TidRaknare*deltaT; 

  
% På grund av höga flöden i rören innan kokare vara väldigt låg. Därför har 
% en konstant på 1 minut antagits under dessa sträckor. Flödet av 
% flismängder är dessutom svårberäknelig. 
Tiden(30) = 1*Faktor; 

  
% Efter flisfickan sitter ett hjul som matar ut flisen. Den har storleken 
% 0.46 m3. 
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StorlekHjul = 0.46; 

  
% Denna storlek är ett antagande. Flisfickan rymmer totalt 202 m3 men den 
% är väldigt sällan helt full. Nivån i fickan mäts med vikt, inte 
% i volym som i tidigare massatorn. För att räkna fram en fyllnadsgrad 
% krävs den maximala vikten som blir när fickan är full och den är svår att 
% bedöma då vikten bland annat beror på fukt i flisen vilket kan variera 
% ganska mycket. Däremot är volymen i fickan ganska konstant och 
% bör stämma någorlunda bra under större delen av tiden. Det är heller inte 
% särskilt stor uppehållstid genom processen och ett fel i antagandet 
% påverkar således inte den totala tiden speciellt mycket. 
FlisBasningsficka = 150; 

  
% Summerar flödet av flis från flisfickan tills dess att hela flisfickans 
% volym omsatts. 
for i = 0:length(HastighetFlismatare)-1 
    if (FlisBasningsficka-StorlekHjul*... 
            HastighetFlismatare(i+round(sum(Tiden)/deltaT))*deltaT<0) 
        del = FlisBasningsficka/(StorlekHjul*... 
            HastighetFlismatare(i+round(sum(Tiden)/deltaT))*deltaT); 
        Tiden(31) = (TidRaknare+del)*deltaT*Faktor; 
        break 
    else 
        FlisBasningsficka = FlisBasningsficka-StorlekHjul*... 
            HastighetFlismatare(i+round(sum(Tiden)/deltaT))*deltaT; 
        TidRaknare = TidRaknare + 1; 
    end 
end 
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8.3 Appendix 3 – MATLAB kod, beräkning av uppehållstider, massalinje 4 
%----------------------------Instruktioner--------------------------------% 
% En funktion som tar in massanivå, ventilläge efter HC7, en 
% kontrollparameter, tidskillnaden mellan mätpunkterna, uppehållstiden 
% i de processer efter HC7 och en faktor som används för att 
% uppskatta ett felintervall. Funktionen beräknar uppehållstiden för HC7 
% och returnerar den. 
%-------------------------Slut på instruktioner---------------------------% 
function [Tiden] = HC7(Niva,VentilBarr,k11,deltaT,Tiden,TidenBarr,Faktor) 

  
% På grund av att värdena som hämtas från databasen hanteras som 
% textsträngar behöver dessa omvandlas till numeriska värden. Detta görs 
% med cell2mat. För att göra denna omvandling krävs det att vissa värden 
% justeras (när mätaren ger ifrån sig 'I/O Timeout') och detta 
% görs nedan. 
[txt,num,raw] = xlsread('TM4.xlsx',6,'E8:E1449'); 
justering = find(strcmp('I/O Timeout',num)); 
if not(isempty(justering)) 
    for i=1:length(justering) 
        num(justering(i))={'0'}; 
    end 
end 

  
FlodeHC7 = cell2mat(num); 

  
if (k11==0) 
    TidIndex = round(sum(Tiden)/deltaT); 
else 
    TidIndex = round(sum(TidenBarr(1:10))/deltaT); 
end 

  
% Läser in flödet ut ur HC7 och dess koncentration. 
FlodeUt = xlsread('TM4.xlsx',8,'C:C')/60; 
Konc = xlsread('TM4.xlsx',2,'F:F')/100; 

  
% Räknar fram massaflödet ut ur tornet. 
FlodeUt = FlodeUt.*Konc; 

  
for i=1:length(FlodeUt) 
    if FlodeUt(i)<0 
        FlodeUt(i)=0; 
    end 
end 

  

  
% Korrigerar flödesmätaren så att när ventilen för utloppet är stängd 
% så är också flödet ut ur HC4 noll. 
for i=1:length(FlodeUt) 
    if VentilBarr(i)==0 
        FlodeUt(i)=0; 
    end 
end 

  
FlodeInHC7 = zeros(length(Niva(:,5))-1,1); 
StorlekHC7 = 1800; 

  
% Beräknar inflödet i HC7. 
for i=1:length(Niva(:,4))-1 
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    FlodeInHC7(i) = (Niva(i,4)-

Niva(i+1,4))*StorlekHC7*0.1/deltaT+FlodeUt(i); 
    if FlodeInHC7(i)<0 
        FlodeInHC7(i) = 0; 
    end 
end 

  
TidRaknare = 0; 
% Beräknar volymen massa i HC4 och dess uppehållstid. 
V_THat = Niva(TidIndex,4)*StorlekHC7*0.1; 
for i=0:length(VentilBarr(:,1)) 
    if ((VentilBarr(TidIndex+i))>1) 
        if (V_THat-FlodeInHC7(TidIndex+i)*deltaT)<0 
            del = V_THat/(FlodeInHC7(TidIndex+i)*deltaT); 
            break 
        else 
            V_THat = V_THat-FlodeInHC7(TidIndex+i)*deltaT; 
            TidRaknare = TidRaknare + 1; 
        end 
    else 
        TidRaknare = TidRaknare + 1; 
    end 
end 

  
% Gör kontroller på om ventilen som finns innan HC7 är öppen eller 
% stängd när massan räknats till toppen av massanivån i lagret. Om 
% ventilen är stängd görs ytterligare beräkningar för att justera tiden 
% då massan lades till lagret. 
kontroll1 = round(TidRaknare+del); 
kontroll2 = round(TidRaknare+del); 

  
while(FlodeHC7(round(kontroll1))==0) 
    kontroll1 = kontroll1 + 1; 
end 

  
while(FlodeHC7(round(kontroll2))==0) 
    kontroll2 = kontroll2 - 1; 
end 

  
% Om ventilen är stängd vid tidpunkten som erhållits när uppehållstiden 
% genom lagret framräknats så lades förmodligen massan till tornet 
% tidigare. Därför stegas ventilens läge igenom vid tidigare tidpunkter 
% tills den öppnar sig. Det kan också vara att den lagts senare än tiden 
% som fåtts under vissa speciella omständigheter. Till exempel om det 

skulle 
% vara något fel på mätaren och därför stegas också ventilens läge innan 
% den framräknade tiden. Däremot har denna sida viktats med 3 då det är 
% större sannolikhet att massan lagts tidigare i lagret. 
if (kontroll1-(TidRaknare+del)<(TidRaknare+del-kontroll2)*3) 
    TidRaknare = kontroll1; 
else 
    TidRaknare = kontroll2; 
end 

  
% Sparar uppehållstiden i tid-vektorn. 
Tiden(11)=(TidRaknare+del)*deltaT*Faktor; 

  

 
%----------------------------Instruktioner--------------------------------% 
% En funktion som tar in tidskillnaden mellan mätpunkterna, 
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% uppehållstiden i de senare processerna nivån i massatorn, 
% massakoncentrationer och en faktor som används för att 
% uppskatta ett felintervall. Funktionen beräknar uppehållstiden för 
% processerna inom blekeri 4 och returnerar dem. 
%-------------------------Slut på instruktioner---------------------------% 
function [Tiden] = Blekeri4(deltaT,Tiden,Niva,konc,Faktor) 

  
% Läser in uppehållstider som finns framräknade samt blekeriets produktion. 
Uppehallstid = xlsread('TM4.xlsx',7); 
ProduktionBlek4 = xlsread('Linje4.xlsx','C:C')/60; 

  
% Sätter över och undre gränser på vad uppehållstiden kan vara som mest. 
% Värdena som hämtats kan bli lite orimliga ibland om exempelvis 
% produktionen står still. 
for i=1:length(Uppehallstid(:,1)) 
    if Uppehallstid(i,1)<0 || Uppehallstid(i,1)>350 
        Uppehallstid(i,1) = 180; 
    end 
end 

  
for i=1:length(Uppehallstid(:,2)) 
    if Uppehallstid(i,2)<0 || Uppehallstid(i,2)>300 
        Uppehallstid(i,2) = 160; 
    end 
end 

  
for i=1:length(Uppehallstid(:,3)) 
    if Uppehallstid(i,3)<0 || Uppehallstid(i,3)>200 
        Uppehallstid(i,3) = 80; 
    end 
end 

  
for i=1:length(Uppehallstid(:,4)) 
    if Uppehallstid(i,4)<0 || Uppehallstid(i,4)>200 
        Uppehallstid(i,4) = 65; 
    end 
end 

  
% Anger sträckor och radier på rör. 
StrackaRorBlek4 = [3, 30, 25, 25, 20]; 
RadieRorBlek4 = [0.15, 0.25, 0.20, 0.20, 0.15]; 
AreaRorBlek4 = pi*RadieRorBlek4.^2; 

  
StorlekTankLinje4 = 3000; 

  
% Räknar fram rörens volymer. 
StorlekRorBlek4 = StrackaRorBlek4.*AreaRorBlek4; 

  
index = 1; 

  
% Uppskattad tid genom rör mellan HC7 och D2. 
Tiden(12) = 0.5*Faktor; 

  
% Beräknar uppehållstid genom massarör, D2, D1, EOP, D0 och HC5. 
for j = 1:10 

     
    TidRaknare = 0; 

     
    if (j==5) 
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        konc = 0.07; 
    end 

     
    if (j==9) 
        koncror = xlsread('TM4.xlsx',2, 'I:I')/100; 
        konc = koncror(round(sum(Tiden)/deltaT)); 
    end 

     
    % Summerar flödet tills dess att rörets volym omsatts. 
    MassaRor = StorlekRorBlek4(index)*konc; 
    if (j==2 || j==4 || j==5 || j==7 || j==9) 
        for i = 1:length(Uppehallstid(:,1)) 
            if (MassaRor-ProduktionBlek4(i+round(sum(Tiden)/deltaT))*... 
                    deltaT)<0 
                del = MassaRor/(ProduktionBlek4(i+round(sum(Tiden)/... 
                    deltaT))*deltaT); 
                Tiden(j+12) = (TidRaknare+del)*deltaT*Faktor; 
                if (j<5) 
                    index = index + 1; 
                end 
                break 
            else 
                MassaRor = MassaRor-ProduktionBlek4(i+round(sum(Tiden)/... 
                    deltaT))*deltaT; 
                TidRaknare = TidRaknare + 1; 
            end 
        end 

         
        % Beräknar uppehållstiden genom D2, D1, EOP och D0. Vid tidpunkten 
        % då massan gått ur tornet används uppehållstidsmätarens värde för 
        % att bestämma hur många av de kommande värdena som ett medelvärde 
        % ska utgå ifrån. Om produktionen står still under 
        % tidsintervallet tas de inte med i medelvärdesberäkningen utan 
        % tidsintervallet förlängs med samma antal mätpunkter. TidRaknare 
        % används för att summera tiden då produktionen stått still. 
    else if j~=10 
            i = 0; 
            rakna = 0; 
            Uppehallstid2 = 0; 
            while (ProduktionBlek4(round(sum(Tiden)/deltaT)+i)<0.05) 
                i = i + 1; 
            end 
            TidRaknare = i; 
            for i=i:round(Uppehallstid(round(sum(Tiden)/deltaT),index)/... 
                    deltaT)+TidRaknare 
                if (ProduktionBlek4(round(sum(Tiden)/deltaT)+i)<0.05) 
                    TidRaknare = TidRaknare + 1; 
                else 
                    Uppehallstid2 = Uppehallstid2+... 
                        Uppehallstid(round(sum(Tiden)/deltaT)+i,index); 
                    rakna = rakna + 1; 
                end 
            end 

             
            Tiden(j+12) = Uppehallstid2/rakna+TidRaknare*deltaT*Faktor; 

             
            if (j>5) 
                index = index + 1; 
            end 
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            % Beräknar uppehållstiden genom HC5. Summerar inflödet till  
            % tornet tills dess att lika mycket massa har gått in i tornet 
            % som volymen var vid tidpunkten då massan gick ut. 
        else 
            KoncHC5 = xlsread('Linje4.xlsx',2,'C:C')/100; 

             
            for i=1:length(Niva(:,6))-1 
                FlodeInTank(i) = (Niva(i,6)-Niva(i+1,6))*KoncHC5(i)*... 
                    StorlekTankLinje4/deltaT+ProduktionBlek4(i); 
            end 

             
            V_THat = Niva(round(sum(Tiden)/deltaT),6)*StorlekTankLinje4*... 
                KoncHC5(round(sum(Tiden)/deltaT)); 

             
            for i=0:length(FlodeInTank) 
                if (V_THat-... 
                        FlodeInTank(round(sum(Tiden)/deltaT)+i)*deltaT)<0 
                    del = V_THat/... 
                        (FlodeInTank(round(sum(Tiden)/deltaT)+i)*deltaT); 
                    Tiden(22) = (i+del)*deltaT*Faktor; 
                    break 
                else 
                    V_THat = V_THat-... 
                        FlodeInTank(round(sum(Tiden)/deltaT)+i)*deltaT; 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 
%----------------------------Instruktioner--------------------------------% 
% En funktion som tar in tidskillnaden mellan mätpunkterna,  
% uppehållstiden i de senare processerna, en massakoncentration och en 
% faktor som används för att uppskatta ett felintervall. 
% Funktionen beräknar uppehållstiden för processerna inom O2-blek och 
% returnerar dem tillsammans med ett flöde som används i senare 
% beräkningar. 
%-------------------------Slut på instruktioner---------------------------% 
function [Tiden,FlodeO2] = O2(deltaT,Tiden,konc,Faktor) 

  
% Anger sträckor och radier för rör. 
StrackaRorO2 = [47, 40, 25, 20]; 
RadieRorO2 = [0.20, 0.175, 0.20, 0.2]; 
AreaRorO2 = pi*RadieRorO2.^2; 

  
% Räknar ut hur stor volym alla rör rymmer. 
StorlekRorO2 = StrackaRorO2.*AreaRorO2; 

  
% Anger massatornens volymer. 
StorlekTornO2 = [260, 150]; 
index = 1; 

  
% Läser in massakoncentration, produktionstakt och flöden. 
koncror = xlsread('Linje4.xlsx',2)/100; 
ProduktionO2 = xlsread('Linje4.xlsx','D:D')/60; 
FlodeO2 = xlsread('Linje4.xlsx',3)/60; 

  
index2 = 1; 

  
% Beräknar uppehållstiden genom O2-reaktor, för-reaktor samt massarören 
% mellan dem. 
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for j=1:8 
    TidRaknare = 0; 

     
    % Summerar flödet tills dess att rörets volym omsatts och kan då en 
    % uppehållstid. 
    if (j==1||j==3) 
        MassaRor = StorlekRorO2(index)*konc; 
        konc = koncror(round(sum(Tiden)/deltaT),j); 

         
        for i = 1:length(ProduktionO2(:,1)) 
            if (MassaRor-ProduktionO2(i+round(sum(Tiden)/deltaT))*deltaT)<0 
                del = MassaRor/... 
                    (ProduktionO2(i+round(sum(Tiden)/deltaT))*deltaT); 
                Tiden(23) = Tiden(23)+(TidRaknare+del)*deltaT*Faktor; 
                index = index + 1; 
                break 
            else 
                MassaRor = MassaRor-... 
                    ProduktionO2(i+round(sum(Tiden)/deltaT))*deltaT; 
                TidRaknare = TidRaknare + 1; 
            end 
        end 
    end 

     
    % Antagen konstant för uppehållstiden genom tvättpress O2. 
    if (j==2) 
        Tiden(23) = Tiden(23) + 1*Faktor; 
    end 

     
    % Summerar flödet tills dess att rörets volym omsatts och kan då en 
    % uppehållstid. Skillnaden här mot ovan är att det finns en 
    % flödesmätare att använda sig av. 
    if (j==4||j==8) 
        for i = 1:length(ProduktionO2(:,1)) 
            if (StorlekRorO2(index2+2)-... 
                    FlodeO2(i+round(sum(Tiden)/deltaT),index2)*deltaT)<0 
                del = StorlekRorO2(index2+2)/... 
                    (FlodeO2(i+round(sum(Tiden)/deltaT),index2)*deltaT); 
                Tiden(j+20) = (TidRaknare+del)*deltaT*Faktor; 
                break 
            else 
                StorlekRorO2(index2+2) = StorlekRorO2(index2+2)-... 
                    FlodeO2(i+round(sum(Tiden)/deltaT),index2)*deltaT; 
                TidRaknare = TidRaknare + 1; 
            end 
        end 
    end 

     
    % Antagande om tiden i rören mellan för-reaktor och O2. 
    if (j==6) 
        Tiden(26)=0.5*Faktor; 
    end 

     
    % Beräknar uppehållstiden genom O2-blek och för-reaktor. (Kommentar, 
    % behöver ändras efter stoppet) 
    if (j==5||j==7) 
        for i = 1:length(ProduktionO2(:,1)) 
            if (StorlekTornO2(index2)-.... 
                    FlodeO2(i+round(sum(Tiden)/deltaT),2)*deltaT)<0 
                del = StorlekTornO2(index2)/... 
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                    (FlodeO2(i+round(sum(Tiden)/deltaT),2)*deltaT); 
                Tiden(j+20) = Tiden(j+20)+(TidRaknare+del)*deltaT*Faktor; 
                if (j==5) 
                    index2=index2+1; 
                end 
                break 
            else 
                StorlekTornO2(index2) = StorlekTornO2(index2)-... 
                    FlodeO2(i+round(sum(Tiden)/deltaT),2)*deltaT; 
                TidRaknare = TidRaknare + 1; 
            end 
        end 
    end 
end 
%----------------------------Instruktioner--------------------------------% 
% En funktion som tar in tidskillnaden mellan mätpunkterna, 
% uppehållstiden i de senare processerna, ett flöde som lästs in i 
% O2-funktionen och en faktor som används för att uppskatta ett 
% felintervall. Funktionen beräknar uppehållstiden för processerna inom 
% sileri 4 och returnerar dem. 
%-------------------------Slut på instruktioner---------------------------% 
function [Tiden] = Sileri4(deltaT,Tiden,FlodeO2,Faktor) 

     
    % Anger konstanter och beräknar rörstorlekar. 
    StreckaRorSil4 = [30, 30]; 
    RadieRorSil4 = [0.25, 0.25]; 
    StorlekRorSil4 = pi*RadieRorSil4.^2.*StreckaRorSil4; 
    StorlekTankSil4 = [80, 1500]; 

     

     
    kontroll1 = 0; 
    kontroll2 = 0; 
    index = 1; 

     
    FlodeSil4 = FlodeO2(:,2); 
    % Läser in flöde och massanivå i torn 2050 och blåstanken. 
    FlodeSil4(:,2:4) = xlsread('Linje4.xlsx',4,'C:E')/60; 
    NivaSil4 = xlsread('Linje4.xlsx',5,'C8:D2025')/100; 

     
    % Justerar flödesmätarna om de är negativa. 
    for i=1:length(FlodeSil4(:,1)) 
        if FlodeSil4(i,2)<0 
            FlodeSil4(i,2) = 0; 
        end         
        if FlodeSil4(i,3)<0 
            FlodeSil4(i,3) = 0; 
        end 
    end 

     
    % Går igenom flödesvektorerna vid silen. Flödena hör ihop och om det är 
    % flöde i ett av dem ska det också vara flöde i det andra. Justerar 
    % mätarna om det inte stämmer då det innebär att det är fel i någon 
    % utav dem. De  
    for i=1:length(FlodeSil4(:,1)) 
        if FlodeSil4(i,2)<1 && FlodeSil4(i,3)>1 
            FlodeSil4(i,2) = FlodeSil4(i,3); 
            kontroll1 = 1; 
        end 

         
        if FlodeSil4(i,3)<1 && FlodeSil4(i,2)>1 
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            FlodeSil4(i,3) = FlodeSil4(i,2); 
            kontroll2 = 1; 
        end 
    end 

     
    % Skriver ut felmeddelande om mätarna justerats. 
    if kontroll1 == 1 
        fprintf('Kan vara fel på flödesmätaren efter silen. Flödesmätaren 

innan silen kan har använts istället.\n') 
    elseif kontroll2 == 1 
        fprintf('Kan vara fel på flödesmätaren innan silen. Flödesmätaren 

efter silen kan ha använts istället.\n') 
    end 

     
    % Eftersom det saknas en flödesmätare innan torn 2050 räknas istället 
    % ett sådant ut. 
    FlodeInTankSil4 = zeros(length(NivaSil4),2); 
    for i=1:length(NivaSil4(:,1))-1 
        FlodeInTankSil4(i,1) = (NivaSil4(i,1)-NivaSil4(i+1,1))*... 
            StorlekTankSil4(1)/deltaT+FlodeSil4(1); 
    end 

     
    FlodeInTankSil4(:,2) = xlsread('Linje4.xlsx',4,'F:F')/60; 

     
    % Justerar flödet om det skulle ha blivit negativt. 
    for j=1:2 
        for i=1:length(FlodeInTankSil4(:,j)) 
            if FlodeInTankSil4(i,j)<0 
                FlodeInTankSil4(i,j)=0; 
            end 
        end 
    end 

     
    % Räknar ut uppehållstiden genom torn 2050. 
    V_THat = NivaSil4(round(sum(Tiden)/deltaT),1)*StorlekTankSil4(1); 

     
    for i = 0:length(FlodeSil4(:,1)) 
        if (V_THat-FlodeInTankSil4(round(sum(Tiden)/deltaT)+i,1)*deltaT)<0 
            del = V_THat/(FlodeInTankSil4(round(sum(Tiden)/deltaT)+i,1)*... 
                deltaT); 
            Tiden(29) = (i+del)*deltaT*Faktor; 
            break 
        else 
            V_THat = V_THat-... 
                FlodeInTankSil4(round(sum(Tiden)/deltaT)+i,1)*deltaT; 
        end 
    end 

     
    % Det är svårt att räkna uppehållstiden genom tryckfiltret och 
    % därför har en konstant antagits. Uppehållstiden är så pass 
    % liten att det inte påverkar den totala tiden avsevärt mycket. 
    Tiden(30) = 2*Faktor; 

     
    TidRaknare = 0; 
    del = 0; 

     
    % Beräknar uppehållstiden genom rören innan och efter silen. 
    for j=1:2 
        for i = 1:length(FlodeSil4(:,1)) 
            if (StorlekRorSil4(index)-... 
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                    FlodeSil4(i+round(sum(Tiden)/deltaT),index+1)*deltaT)<0 
                del = StorlekRorSil4(index)/... 
                    (FlodeSil4(i+round(sum(Tiden)/deltaT),index+1)*deltaT); 
                Tiden(30) = Tiden(30)+(TidRaknare+del)*deltaT*Faktor; 
                index = 2; 
                break 
            else 
                StorlekRorSil4(index) = StorlekRorSil4(index)-... 
                    FlodeSil4(i+round(sum(Tiden)/deltaT),index+1)*deltaT; 
                TidRaknare = TidRaknare + 1; 
            end 
        end 
    end 

     
    % Även i rören efter blåstanken är det komplicerat att räkna den 
    % exakta uppehållstiden då koncentration och flöde ändrar sig på flera 
    % ställen. Uppehållstiden är väldigt liten jämfört med vad den är i 
    % lager och andra processer och påverkar inte den totala tiden 
    % speciellt mycket. 
    Tiden(30) = Tiden(30)+1*Faktor; 

     
    % Räknar fram uppehållstiden genom blåstanken. 
    V_THat = NivaSil4(round(sum(Tiden)/deltaT),2)*StorlekTankSil4(2); 

     
    for i=0:length(FlodeInTankSil4(:,2)) 
        if (V_THat-FlodeInTankSil4(round(sum(Tiden)/deltaT)+i,2)*deltaT)<0 
            del = V_THat/(FlodeInTankSil4(round(sum(Tiden)/deltaT)+i,2)*... 
                deltaT); 
            Tiden(31) = (i+del)*deltaT*Faktor; 
            break 
        else 
            V_THat = V_THat-... 
                FlodeInTankSil4(round(sum(Tiden)/deltaT)+i,2)*deltaT; 
        end 
    end 
%----------------------------Instruktioner--------------------------------% 
% En funktion som tar in tidskillnaden mellan mätpunkterna, 
% uppehållstiden i de senare processerna och en faktor som används för att 
% uppskatta ett felintervall. Funktionen beräknar uppehållstiden för 
% processerna inom kokeri 4 och returnerar dem. 
%-------------------------Slut på instruktioner---------------------------% 
function [Tiden] = Kokeri4(deltaT,Tiden,Faktor) 

  
% Läser in flöden och hastighet på flismatare. 
FlodeKok4(:,1) = xlsread('Linje4.xlsx',6,'F:F')/60; 
FlodeKok4(:,2) = xlsread('Linje4.xlsx',6,'C:C')/60; 
HastighetFlismatare = xlsread('Linje4.xlsx',1,'H:H'); 

  
StreckaRorKok4 = [20, 20]; 
RadieRorKok4 = [0.1, 0.125]; 

  
% Denna storlek är ett antagande. Fickan rymmer totalt 205 m3 men den är 
% väldigt sällan helt full. Nivån i fickan mäts med vikt, inte 
% fyllningsgrad som i tidigare tankar. För att räkna fram en 
% fyllnadsgrad krävs den maximala vikten som blir när fickan är full och 
% den är svår att bedöma då vikten bland annat beror på fukt i flisen och 
% den kan variera ganska mycket. Däremot så är fyllnadsgraden i fickan 
% ganska konstant och bör stämma någorlunda bra under större delen av' 
% tiden. Det är heller inte särskilt stor uppehållstid genom processen och 
% ett fel i antagandet påverkar således inte den totala tiden speciellt 
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% mycket. 
FlisBasningsficka = 150; 

  
% Konstant som används för att beräkna uppehållstiden. Framräknat i 
% företagssystemet sedan tidigare. 
KonstantKok4 = 55.7; 
KonstantFimp = 180*1.15*1.87; 

  
% Efter flisfickan sitter ett hjul som matar ut flisen. Den har storleken 
% 0.53 m3. 
StorlekHjul = 0.53; 

  
UppehallstidKok4 = 0; 
UppehallstidFimp = 0; 

  
% Beräknar hur stor volym rören har. 
StorlekRorKok4 = pi*RadieRorKok4.^2.*StreckaRorKok4; 
index = 1; 

  
% Beräknar uppehållstiden genom massarör, kokaren och basningsfickan för 
% flisen. 
for j=1:6 
    TidRaknare = 0; 
    rakna = 0; 

     
    % Räknar uppehållstiden genom rören vid kokaren. Summerar flödet tills 
    % dess att rörens volym omsatts och beräknar tiden det tar. 
    if (j==1||j==3) 
        for i = 1:length(FlodeKok4(:,1)) 
            if (StorlekRorKok4(index)-... 
                    FlodeKok4(i+round(sum(Tiden)/deltaT),index)*deltaT)<0 
                del = StorlekRorKok4(index)-... 
                    FlodeKok4(i+round(sum(Tiden)/deltaT),index)*deltaT; 
                Tiden(32) = Tiden(32)+(TidRaknare+del)*deltaT*Faktor; 
                index = 2; 
                break 
            else 
                StorlekRorKok4(index) = StorlekRorKok4(index)-... 
                    FlodeKok4(i+round(sum(Tiden)/deltaT),index)*deltaT; 
                TidRaknare = TidRaknare + 1; 
            end 
        end 
    end 

     
    % Antagande om uppehållstiden genom tryckdiffusör. 
    if (j==2) 
        Tiden(32) = Tiden(32)+2*Faktor; 
    end 

     
    % Ett uppskattat värde på vad uppehållstiden genom kokaren brukar vara 
    % dividerat med tidsintervallet mellan varje mätpunkt för att få fram 
    % antalet mätpunkter som går på tiden. Tiden bestämmer hur många gånger 
    % uppehållstiden ska användas. 
    UngefarligTid = 300/deltaT; 

     
    % Beräkning på uppehållstiden genom kokaren. 
    if (j==4) 
        for i=0:round(UngefarligTid+TidRaknare)-1 
            % Om produktionen står still summeras här tiden den gör det. 
            if (HastighetFlismatare(round(sum(Tiden)/deltaT)+i)<3) 
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                TidRaknare = TidRaknare + 1; 
            else 
                UppehallstidKok4 = UppehallstidKok4+(KonstantKok4*60)/... 
                    HastighetFlismatare(round(sum(Tiden)/deltaT)+i); 
                rakna = rakna + 1; 
            end 
        end 
        Tiden(33) = (UppehallstidKok4/rakna)*Faktor + TidRaknare*deltaT; 
    end 

     
    if (j==5) 

         
        % På grund av höga flöden i rören intill fimp och kokare 
        % (över 1000 m3/h av lut + flisflödet) kommer uppehållstiden 
        % vara väldigt låga. Därför har en konstant på 30 sekunder antagits 
        % under dessa sträckor. Flödena av flismängder är dessutom 
        % svårberäkneliga. 
        Tiden(34) = 0.5*Faktor; 

         
        UngefarligTid = 32/deltaT; 
        for i=0:round(UngefarligTid+TidRaknare)-1 
            % Om produktionen står still summeras här tiden den gör det. 
            if (HastighetFlismatare(round(sum(Tiden)/deltaT)+i)<3) 
                TidRaknare = TidRaknare + 1; 
            else 
                UppehallstidFimp = UppehallstidFimp + KonstantFimp/... 
                    HastighetFlismatare(round(sum(Tiden)/deltaT)+i); 
                rakna = rakna + 1; 
            end 
        end 

         
        Tiden(35) = (UppehallstidFimp/rakna)*Faktor + TidRaknare*deltaT; 
    end 

     
    if (j==6) 
        % Konstant antagits. Samma anledning som ovan nämnda konstant. 
        Tiden(36) = 0.5*Faktor; 

         
        % Beräknar uppehållstiden genom flisfickan. 
        for i = 0:length(HastighetFlismatare)-1 
            if (FlisBasningsficka-StorlekHjul*... 
                    HastighetFlismatare(i+round(sum(Tiden)/deltaT))*... 
                    deltaT<0) 
                del = FlisBasningsficka/(StorlekHjul*... 
                    HastighetFlismatare(i+round(sum(Tiden)/deltaT))*... 
                    deltaT); 
                Tiden(37) = (TidRaknare+del)*deltaT*Faktor; 
                break 
            else 
                FlisBasningsficka = FlisBasningsficka-StorlekHjul*... 
                    HastighetFlismatare(i+round(sum(Tiden)/deltaT))*deltaT; 
                TidRaknare = TidRaknare + 1; 
            end 
        end 
    end 
end 
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8.4 Appendix 4 – MATLAB kod, tidfunktion som beräknar och skriver ut 
uppehållstider 
%----------------------------Instruktioner--------------------------------% 
% En funktion som tar in alla de framräknade uppehållstiderna samt en 
% kontrollparameter som används för att kontrollera om det är barr- eller 
% lövmassa som den aktuella balen består av. 
%-------------------------Slut på instruktioner---------------------------% 
function [] = TidBerakning(Tiden,k1) 

  
% Tar bort alla nollor som finns i tidvektorn. Beroende på om det varit 
% löv- eller barrmassa så lagras olika många värden i vektorn. På lövsidans 
% tillverkningskedja är det mindre antal delprocesser och därför blir det 
% nollor över i tidvektorn då samma längd på den definieras oberoende om 

det 
% är löv- eller barrmassa i balen.  
for i = 1:length(Tiden) 
    if Tiden(1,i)~=0 
        Tidvektor(1,i) = sum(Tiden(1:i)); 
    end 
end 

  
% Skriver in alla de uppehållstider som räknats fram innan i excelfilen som 
% hanterar tiderna. Tar också bort onödiga uppehållstider som inte är 
% relevanta. 
if k1==0 
    Tidvektor([3,16,24]) = []; 
    xlswrite('Tiden.xlsx',Tidvektor',1,'B4') 
    [num,txt,raw] = xlsread('Tiden.xlsx',1,'A3:C37');    
else 
    Tidvektor(3) = []; 
    xlswrite('Tiden.xlsx',Tidvektor',2,'B4') 
    [num,txt,raw] = xlsread('Tiden.xlsx',2,'A3:C33'); 
end 

  
DatumTid = datevec(raw(:,3)); 

  
Timmar = zeros(1,length(Tidvektor)+1); 
Minuter = zeros(1,length(Tidvektor)+1); 

  
% En sats som räknar fram hur många timmar och minuter uppehållstiden 
% består av. Formatet på tiderna har tidigare enbart varit minuter. 
for i=2:length(Tidvektor)+1 
    TidRaknare = 0; 
    Tid = Tidvektor(i-1); 

     
    while(Tid-60>=0) 
        Tid = Tid - 60; 
        TidRaknare = TidRaknare + 1; 
    end 

     
    Timmar(i) = TidRaknare; 
    Minuter(i) = Tid; 
end 

  
% Skriver ut tiderna i kommandofönstret. Eftersom MATLAB inte är det bästa 
% programmet för att hantera tider används excelfilen där klockslagen 
% räknas fram där och hämtas in hit igen. 
fprintf('\n\n') 
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if (DatumTid(1,5)<10 && DatumTid(1,4)<10) 
    fprintf('Anginven tid: %d-%d-%d 

%d%d:0%d\n',DatumTid(1,1),DatumTid(1,2),DatumTid(1,3),0,DatumTid(1,4),Datum

Tid(1,5)) 
elseif (DatumTid(1,5)<10) 
    fprintf('Anginven tid: %d-%d-%d 

%d:0%d\n',DatumTid(1,1),DatumTid(1,2),DatumTid(1,3),DatumTid(1,4),DatumTid(

1,5)) 
elseif (DatumTid(1,4)<10) 
    fprintf('Anginven tid: %d-%d-%d 

0%d:%d\n',DatumTid(1,1),DatumTid(1,2),DatumTid(1,3),DatumTid(1,4),DatumTid(

1,5)) 
else 
    fprintf('Anginven tid: %d-%d-%d 

%d:%d\n',DatumTid(1,1),DatumTid(1,2),DatumTid(1,3),DatumTid(1,4),DatumTid(1

,5)) 
end 

  
for j=2:length(DatumTid(:,1)) 
    if (DatumTid(j,5)<10 && DatumTid(j,4)<10) 
        fprintf('%s för %d timmar och %.1f minuter sedan, %d-%d-%d 

%d%d:0%d\n',raw{j,1},Timmar(1,j),Minuter(1,j),DatumTid(j,1),DatumTid(j,2),D

atumTid(j,3),0,DatumTid(j,4),DatumTid(j,5)) 
    elseif (DatumTid(j,5)<10) 
        fprintf('%s för %d timmar och %.1f minuter sedan, %d-%d-%d 

%d:0%d\n',raw{j,1},Timmar(1,j),Minuter(1,j),DatumTid(j,1),DatumTid(j,2),Dat

umTid(j,3),DatumTid(j,4),DatumTid(j,5)) 
    elseif (DatumTid(j,4)<10) 
        fprintf('%s för %d timmar och %.1f minuter sedan, %d-%d-%d 

0%d:%d\n',raw{j,1},Timmar(1,j),Minuter(1,j),DatumTid(j,1),DatumTid(j,2),Dat

umTid(j,3),DatumTid(j,4),DatumTid(j,5)) 
    else 
        fprintf('%s för %d timmar och %.1f minuter sedan, %d-%d-%d 

%d:%d\n',raw{j,1},Timmar(1,j),Minuter(1,j),DatumTid(j,1),DatumTid(j,2),Datu

mTid(j,3),DatumTid(j,4),DatumTid(j,5)) 
    end 
end 
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8.5 Appendix 5 – MATLAB kod, beräkning av storlek på säkerhetslager 
%----------------------------Instruktioner--------------------------------% 
% En modell som beräknar hur stort säkerhetslagret för löv- och barrmassa 
% ska vara utifrån två olika metoder. Value-at-Risk och Expected Shortfall. 
% Användaren behöver definiera vilka signifikansnivåer som ska användas i 
% beräkningarna. Det behövs också förberedas data över produktionen på 
% massalinjerna. En dag med vanlig produktion ska anges som en nolla och en 
% dag med ett oplanerat stopp på ska anges som en etta. Säkerhetslagrenas 
% storlekar returneras för respektive metod och massaslag.  
%-------------------------Slut på instruktioner---------------------------% 

  
clc 
clear all 
close all 

  
%xlsread('Historik_stopp.xlsx',3,'D68:ND68') Kolla upp, finns ingen 
%historik 
%xlsread('Historik_stopp.xlsx',3,'D69:ND69')  

  
% Läser in historik på oplanerade stopp till två vektorer. En för 
% barrlinjen och en för lövlinjen. Värdena som hämtas är ettor och nollor. 
% Har det varit ett oplanerat stopp under dagen har tillhörande cell i 
% excelfilen markerats med en etta, annars en nolla. 
HistorikLinje3(:,1) = [xlsread('Historik_stopp.xlsx',3,'D64:ND64')... 
    xlsread('Historik_stopp.xlsx',3,'D72:NE72')... 
    xlsread('Historik_stopp.xlsx',3,'D76:MO76')... 
    xlsread('Historik_stopp.xlsx',3,'D80:NC80')... 
    xlsread('Historik_stopp.xlsx',3,'D84:NC84')... 
    xlsread('Historik_stopp.xlsx',3,'D88:DU88')]; 
HistorikLinje4(:,1) = [xlsread('Historik_stopp.xlsx',3,'D65:ND65')... 
    xlsread('Historik_stopp.xlsx',3,'D73:NE73')... 
    xlsread('Historik_stopp.xlsx',3,'D77:DQ77')... 
    xlsread('Historik_stopp.xlsx',3,'D81:NC81')... 
    xlsread('Historik_stopp.xlsx',3,'D85:NC85')... 
    xlsread('Historik_stopp.xlsx',3,'D89:DU89')]; 

  
% Eftersom det intressanta är hur många dagar i rad som ett oplanerat stopp 
% varat under så räknas ovan nämnda vektorer om. Om det varit ett oplanerat 
% stopp 3 dagar i rad ges vektorn det värdet istället för tre stycken ettor 
% som det var tidigare. 
for j=1:2 

     
    if j==1 
        Historik = HistorikLinje3; 
    else 
        Historik = HistorikLinje4; 
    end 

     
    for i=1:length(Historik)         
        kontroll = 0; 
        count = 0; 

               
        while (Historik(i+count) == 1) 
            count = count + 1; 
            kontroll = 1; 
            if (i+count>length(Historik)) 
                break 
            end 
        end 
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        % Eftersom det ska raderas tal ur vektorn där fler än en dagars 
        % oplanerat stopp varat i rad så markeras dessa värden med 99. 
        if (kontroll == 1) 
            Historik(i,1) = count; 
            if count>1 
                Historik(i+1:i+count-1) = 99; 
                i = i + count; 
            end 
        end 
    end 

     
    if j==1 
        HistorikLinje3 = Historik; 
    else 
        HistorikLinje4 = Historik; 
    end 
end 

  
% Sparar om vektorerna utan de värden som inte är intressanta längre 
% (markerats med 99). 
for i=1:length(HistorikLinje3) 
    if HistorikLinje3(i) ~= 99 
        HistorikVektor3(i)=HistorikLinje3(i); 
    end 
end 
for i=1:length(HistorikLinje4) 
    if HistorikLinje4(i) ~= 99 
        HistorikVektor4(i)=HistorikLinje4(i); 
    end 
end 

  
% Sorterar vektorerna så att stoppen läggs i storleksordning från det 
% längsta stoppet överst till nollorna som representerar en vanlig 
% produktionsdag längst ner. 
HistorikVektor3 = sort(HistorikVektor3); 
HistorikVektor4 = sort(HistorikVektor4); 
HistorikVektor3 = HistorikVektor3(end:-1:1)'; 
HistorikVektor4 = HistorikVektor4(end:-1:1)'; 

  
HistorikVektor3(isnan(HistorikVektor3)) = []; 
HistorikVektor4(isnan(HistorikVektor4)) = []; 

  
% Låter användaren skriva in signifikansnivån på hur ofta säkerhetslagret 
% ska räcka för att försörja kartongmaskinerna. 
for i=1:100 
    fprintf('Skriv in andelen procent av de tänkta produktionsdagar som') 
    prompt = ' sökerhetslagret ska vara intakt (avsluta med 0): '; 

     
    p(i)=input(prompt); 

     
    % Om användaren skriver in 0 betyder det att inga fler 
    % signifikansnivåer vill undersökas. 
    if p(i)==0 
        break 
    end 

     
    p_Lov(i) = 1-p(i)/100; 
    p_Barr(i) = 1-p(i)/100; 
end 
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signifikansnivaLov = zeros(length(p_Lov)); 
signifikansnivaBarr = zeros(length(p_Barr)); 

  
for i=1:length(p_Lov) 
    signifikansnivaLov(i) = (1-p_Lov(i))*100; 
end 
for i=1:length(p_Barr) 
    signifikansnivaBarr(i) = (1-p_Barr(i))*100; 
end 

  
fprintf('\n') 

  
% Går igenom de signifikansnivåer som användaren angivit. Om något värde 
% har för hög noggrannhet (med andra ord att längden på stoppvektorn är för 
% liten) kommer det innebära att VaR-kvantilen blir det nollte värdet. Om 
% så är fallet skrivs ett felmeddelande ut att en större datamängd krävs. 
for i=1:length(signifikansnivaLov) 
    if round(p_Lov(i)*length(HistorikVektor3))==0 
        fprintf('Behöver ha mer data för att ha en signifikansnivå på %0.2f 

för lövmassa\n',signifikansnivaLov(i)) 
        raknare(i) = 1; 
    end 
end 

  
if exist('raknare')==1 
    p_Lov(raknare==1) = []; 
end 
raknare = 0; 

  
% Går igenom de signifikansnivåer som användaren angivit. Om något värde 
% har för hög noggrannhet (med andra ord att längden på stoppvektorn är för 
% liten) kommer det innebära att VaR-kvantilen blir det nollte värdet. Om 
% så är fallet skrivs ett felmeddelande ut att en större datamängd krävs. 
for i=1:length(signifikansnivaBarr)-raknare 
    if round(p_Barr(i)*length(HistorikVektor4))==0 
        fprintf('Behöver ha mer data för att ha en signifikansnivå på %0.2f 

för barrmassa\n',signifikansnivaBarr(i)) 
        raknare(i) = 1; 
    end 
end 

  
if exist('raknare')==1 
    p_Barr(raknare==1) = []; 
end 

  
VaR_Lov = zeros(1,length(p_Lov)); 
VaR_Barr = zeros(1,length(p_Barr)); 

  
% Beräknar kvantilen på de oplanerade stoppen på lövlinjen utifrån en viss 
% signifikansnivå enligt metoden VaR historisk simulering. 
for i=1:length(p_Lov) 
    VaR_Lov(i) = HistorikVektor3(round(p_Lov(i)*length(HistorikVektor3))); 
end 

  
% Beräknar kvantilen på de oplanerade stoppen på barrlinjen utifrån en viss 
% signifikansnivå enligt metoden VaR historisk simulering. 
for i=1:length(p_Barr) 
    VaR_Barr(i) = ... 
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        HistorikVektor4(round(p_Barr(i)*length(HistorikVektor4))); 
end 

  
% Läser in två medelvärden på massaintaget till kartongmaskinerna, alltså 
% hur snabbt kartongavdelningen kommer förbruka massa från säkerhetslagret 
% när oplanerat stopp uppstått. 
MassaintagKartong = xlsread('Lagerberakningar.xlsx','Blad2','C21:C22')*24; 

  
SakerhetslagerLovVaR = zeros(1,length(VaR_Lov)); 
SakerhetslagerBarrVaR = zeros(1,length(VaR_Barr)); 

  
% Beräknar fram massanivån till säkerhetslagret som krävs för att hålla 
% VaR-kvantilernas värden utifrån en viss signifikansnivå. 
for i=1:length(VaR_Lov) 
    SakerhetslagerLovVaR(i) = VaR_Lov(i)*MassaintagKartong(1); 
end 
for i=1:length(VaR_Barr) 
    SakerhetslagerBarrVaR(i) = VaR_Barr(i)*MassaintagKartong(2); 
end 

  
ES_Lov = zeros(1,length(VaR_Lov)); 
ES_Barr = zeros(1,length(VaR_Barr)); 

  
index1 = zeros(1,length(p_Lov)); 
index2 = zeros(1,length(p_Barr)); 

  
% Eftersom ES ska vara medelvärdet av alla värden som finns i 
% VaR-kvantilen + de värden som är lika med kvantilen så beräknas ett index 
% fram som kontrollerar vilka tal medelvärdet ska utgå ifrån. 
for i=1:length(p_Lov) 
    while HistorikVektor3(round(p_Lov(i)*... 
            length(HistorikVektor3))+index1(i)+1) == ... 
            HistorikVektor3(round(p_Lov(i)*length(HistorikVektor3))) 
        index1(i) = index1(i) + 1; 
    end 
end 

  
for i=1:length(p_Barr) 
    while HistorikVektor4(round(p_Barr(i)*... 
            length(HistorikVektor4))+index2(i)+1) == ... 
            HistorikVektor4(round(p_Barr(i)*length(HistorikVektor4))) 
        index2(i) = index2(i) + 1; 
    end 
end 

     
% Beräknar fram ES genom att ta medelvärdet av VaR-kvantilerna. 
for i=1:length(VaR_Lov) 
    ES_Lov(i) = mean(HistorikVektor3(1:round(p_Lov(i)*... 
        length(HistorikVektor3))+index1(i)-1)); 
end 

  
for i=1:length(VaR_Barr) 
    ES_Barr(i) = mean(HistorikVektor4(1:round(p_Barr(i)*... 
        length(HistorikVektor4))+index2(i)-1)); 
end 

  
SakerhetslagerLovES = zeros(1,length(ES_Lov)); 
SakerhetslagerBarrES = zeros(1,length(ES_Barr)); 
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% Beräknar fram massanivån till säkerhetslagret som krävs för att hålla 
% ES-värdena utifrån en viss signifikansnivå. 
for i=1:length(ES_Lov) 
    SakerhetslagerLovES(i) = ES_Lov(i)*MassaintagKartong(1); 
end 
for i=1:length(ES_Barr) 
    SakerhetslagerBarrES(i) = ES_Barr(i)*MassaintagKartong(2); 
end 

  
% Skriver ut mängden massa i säkerhetslagrena som krävs för att hålla 
% VaR och ES-gränserna under signifikansnivåerna. 
fprintf('\nSäkerhetslagret för lövmassa\n') 
for i=1:length(p_Lov) 
    fprintf('Säkerhetslager på %4.0f ton enligt VaR-

%.1f\n',SakerhetslagerLovVaR(i),signifikansnivaLov(i)) 
    fprintf('Säkerhetslager på %4.0f ton enligt ES-

%.1f\n',SakerhetslagerLovES(i),signifikansnivaLov(i)) 
end 

  
fprintf('\nSäkerhetslagret för barrmassa\n') 
for i=1:length(p_Barr) 
    fprintf('Säkerhetslager på %4.0f ton enligt VaR-

%.1f\n',SakerhetslagerBarrVaR(i),signifikansnivaBarr(i)) 
    fprintf('Säkerhetslager på %4.0f ton enligt ES-

%.1f\n',SakerhetslagerBarrES(i),signifikansnivaBarr(i)) 
end 

 

 


