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Sammanfattning 
 

Denna rapport behandlar arbetet kring att ta fram ett program för förebyggande underhåll av en helautomatisk 

”ELSA” maskin för tillverkning av elektriska sprängkapslar på Orica Sweden AB i Gyttorp, målet har varit att ta fram 

skilda program för både maskinställare samt operatörer, som på sikt skall kunna höja OEE på maskinen. 

Upplägget var att först bekanta sig vid maskinen och förstå de olika processerna. Efter det gjordes en OEE mätning 

för att få en uppfattning om hur stort behov det fanns av underhåll. Då detta visade att man hade störst förluster vad 

det gäller maskinens tillgänglighet, som var på grund av många småstopp, började en analys för att ringa in de 

dominerande orsakerna till detta.  

För att ta reda på de dominerande orsakerna studerades olika utdrag av larmlistor som fanns att tillgå. Då det även 

finns en oerhört erfaren och kunnig personal som arbetar med dessa maskiner dagligen, så användes deras 

kompetens och erfarenhet för att identifiera kritiska detaljer eller processer i tillverkningen, samt vid framtagandet 

av åtgärder mot detta störningar. 

Av de olika felorsaker som kom fram under tiden gjordes en FMEA-analys, för att uppskatta hur pass allvarliga 

konsekvenserna var, samt eventuella åtgärder emot det. Utifrån detta togs senare några olika underhålls program 

fram. 

Själva mallen till underhållsprogrammet erhölls av företaget själva. Där framgår vilken yrkeskategori som skall utföra 

underhållet, vad som skall göras, och det illustreras med både bild och text. Med vilken intervall detta skall göras, 

samt lite övriga viktiga uppgifter. Till detta gjordes också en form av innehållsförteckning av de olika 

underhållsinsatserna, där de är utmärkta över en sammanställningsritning av ”ELSA” maskinen, för att även mindre 

erfarna operatörer och maskinställare skall kunna finna vart underhållet skall utföras.  

Slutresultatet av detta tillika underhållsprogrammen, finns att se i bilaga C,D,E och F i denna rapport, bilderna är 

dock utsuddade, med hänsyn till Orica Sweden AB:s sekretess.  

Slutligen gjordes en uppskattning av vad förlusterna kostar företaget idag. 

  



 
 

Abstract 
 

This report discuss the work about to developing a preventive maintenance program on a fully automatic “ELSA” 

machine for production of electric ignition capsules, at Orica Sweden AB in Gyttorp. The vision has been to generate 

a preventive maintenance program to each of operators and the machine fitters, and in the future get an higher 

overall equipment efficiency at the machine. 

The first step was to understanding the machine, how it works, and the different processes of it. After that a 

measuring of the overall equipment efficiency will be done to illustrate that the machine need maintenance. The 

measuring bring out that the biggest losses will be under the term called “overall”. After that a work to analyses the 

biggest reasons to the losses will start, some few alarm lists will be in use to find that reasons. Than it even working 

very qualified and experienced employees there, I will need theirs knowledge to find critical details and processes 

with the “ELSA” machine, and ways to clear up them. 

An FMEA analyses will be done of the different causes of errors. It will say something about how critical a type of 

error will be, and what can be done to prevent that. After that the work to do some preventive maintenance 

programs will start. 

The template for maintenance was received from the employer. In this template it will appear who should do the 

maintenance, what will be done, and when it will be done, and some more important information. The maintenance 

instructions are done whit pictures and text to describe what shall be done. To the many tasks of maintenance a sort 

of index will be done, to help more unexperienced employees to find out where about at the “ELSA” machine 

something shall be done. 

The actual end results of the different maintenance program itself, can be found in appendix C, D, E and F of this 

report, but the pictures are blurred with respect to Orica Sweden AB:s secrecy. 

Finally some approximate calculation of what the losses in production will costs for the firm, both in scraped 

products and in time the machine not is working. 

  



 
 

Ordförklaringar 
 

AU  Avhjälpande underhåll 

FU  Förebyggande underhåll 

OEE  Overall Equipment Effectiveness (Utrustningens effektivitet) 

TAK  Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande, Kvalitetsutbyte (OEE I en svensk version) 

FMEA  Failure Modes and Effects Analysis (feleffektsanalys) 

ELSA  Monteringsmaskin på Orica Sweden AB 

RPN  Risk Priority Number (Risktal) 

SAP  Ett elektroniskt affärsprogram för företag 

MTBF  Mean time to failure (Medeltid till fel)  

MWT  Mean waiting time (Medeltiden för väntan) 

MTTR  Mean time to repair (Medeltiden för reparation) 

TPM Total Productive Maintenance (ett samlingsnamn med syfte att höja företagets 

produktions effektivitet) 

AXXOS  Ett elektroniskt system för kontroll och övervakning  

Nonel-(sprängkapseln) En icke elektrisk sprängkapsel 
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Inledning  
 

Bakgrund 
Sprängämnestillverkning har funnits i Gyttorp sedan år 1858, då hette man ”Nora-Gyttorps krutbruk”. Under ungefär 

samma tid startade Alfred Nobel ”Nitroglycerin Aktiebolaget” som var verksamma i Vinterviken, beläget i utkanten 

av Stockholm. Dessa två företag var konkurrenter fram tills 1914 då ”Nora-Gyttorps krutbruk” som vid den tiden 

hette ”Gyttorp sprängämnes AB” gick upp i Alfred Nobels företag ”Nitroglycerin Aktiebolaget”, och blev ett enda 

bolag. I samband med att bebyggelse kommit allt närmare fabriken i Vinterviken ansågs det allt svårare att få 

acceptans att fortsätta med sprängämnes tillverkning på platsen, därför flyttades tillverkningen från Vinterviken, till 

den nyligen uppköpta fabriken i Gyttorp utanför Nora. Efter detta har företaget har från dess varit verksamma under 

en rad olika bolagsnamn, idag heter man Orica Sweden AB. Företagets historia är här hämtad ifrån Wikipedia (2013). 

Tillverkningen av elektriska sprängkapslar startades och utvecklades under 1950-talet, från början var tillverkningen 

manuell, för att sedan övergå till att vara helt automatiserad 1976/1977. Då hade man utvecklat fyra stycken helt 

automatiserade tillverkningsmaskiner som kallas ELSA ett t.o.m. fyra. 

Elsprängkapselns efterföljare Nonel-sprängkapseln uppfanns omkring 1967/1968, för att sedan vara i full produktion 

omkring 1973. Runt 1990 talet ser man tydligt en brytning, då Nonel-sprängkapseln går om elsprängkapslarna i antal 

producerade per år. Trotts detta finns ett stort behov av elsprängkapslar, och således är det viktigt att de fyra 

helautomatiska ”ELSA” maskinerna hålls igång i största möjliga mån, och inte står still på grund av orsaker som skulle 

vart möjligt att undvikits om man gjort ett ordentligt förebyggande underhåll. 

De automatiska maskinerna är som tidigare nämnts fyra stycken till antalet, och kallas ”ELSA” ett t.o.m. fyra. På den 

tiden när de byggdes var det en anläggning i toppklass, denna anläggning vann bland annat ett industripris 1980 

kallat stora industripriset, med motiveringen ”För en väl genomtänkt automatisering i tillverkningen av 

elsprängkapslar”. Vilket tyder på att det en gång i tiden har funnits stor potential i dessa fyra maskiner. 

Tyvärr så har inte underhållsutvecklingen följt med då maskinerna har blivit mer slitna och nya tekniker för att utföra 

underhåll kommit fram. Idag görs i princip inget förebyggande eller proaktivt underhåll. Den enda typ av underhåll 

som existerar är för tillfället avhjälpande. 

Orica är idag världens största företag för tillverkning av sprängmedel till gruv och byggindustrin. Företaget har ca 

15000 anställda i över 50 länder.  

Mål 
Målet med detta Projekt är att ta fram och föreslå ett underhållsprogram för en ”ElSA” som syftar till att på sikt höja 

OEE på maskinen. Då maskinerna är till ca 90 % lika så kommer företaget, om resultatet blir bra, kunna använda 

programmet på hela maskinparken. 

  



7 
 

Syfte 
Det övergripande syftet med examensarbetet är att ta fram ett underhållsprogram för en monteringsmaskin kallad 

”ELSA 2” på Orica Sweden AB i Gyttorp. 

Syftet med underhållsprogrammet är att minimera antalet oplanerade stopp och störningar i produktionen, och på 

så vis höja utrustningens tillgänglighet. Underhållsprogrammet skall i så stor utsträckning som möjligt grunda sig på 

fakta och teori. 

 

Avgränsningar 
 Underhålls programmet avser endast en ”ELSA” av totalt fyra. 

 Projektet innefattar FU-aktiviteter med upp till sex månaders intervall. 

 

Om underhållsprogram och dess funktion 
Grundtanken eller poängen med att ha ett förebyggande underhåll, som innebär att man har koll på utrustningens 

kondition, och i de bästa av världar helst kunna förutse och åtgärda problemet, i rätt tid innan ett stopp uppstår.  

På sikt vill man att detta arbete skall rendera i ökad vinst för verksamheten. Man vill undvika stora kostnader som 

ofta blir följden av ett längre oplanerat driftstopp i produktionen, i form av produktionsstillestånd, material samt 

arbetskostnader. 
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Metoder och funktion 

Föranalys 
Till att börja med studerades tidigare genomförda rapporter, främst sådana med någon form av inriktning mot 

underhåll, så som Pettersson, L. (2010), Källskog, T. (2012) Andréasson, J. (2010) Andersson, T. Gunnarsson, C. (2006). 

För att se vilka metoder de har använt sig av, i vilken storleksordning arbetet bör innefatta, och hur de har lagt upp 

arbetet.  

Parallellt med detta studerades en hel del litteratur angående underhåll, för att bland annat lära sig om olika 

metoder av underhåll, vart man börjar och hur man går vidare. Olika metoder för att inspektera och kontrollera 

maskindetaljer studerades. På så vis växte det fram idéer om hur ett vettigt upplägg för arbetet med underhåll skulle 

kunna se ut. Förhoppningen var också att det skulle finnas någon, eller några lämpliga metoder som vi lärt oss under 

utbildningen på Karlstads universitet som man kunde ha nytta av i detta arbete. 

Efter en tids studerande och med handledning av min handledare på universitetet Hans Johansson så började ett 

tillvägagångssätt växa fram. Det som projektet började med blev att försöka förstå processen för 

monteringsmaskinen ”ELSA 2”, och sedan presentera detta i en funktionsbeskrivning. 

 

Funktionsbeskrivning ELSA maskin (2) 
På Orica finns 4 stycken monteringsmaskiner som är i de närmsta kopior av varandra, jag utgår som sagt från ”ELSA2” 

men denna funktionsbeskrivning gäller således i stor utsträckning även för de övriga tre monteringsmaskinerna. Hela 

monteringsmaskinens uppgift är att genom en bana tillverka en komplett produkt innehållande sprängkapsel, 

tändpärla, hylsor och två isolerade eltrådar. Mellan ena änden av slutprodukten som innehåller tändpärla och 

sprängkapsel, till den andra innehållande en låshylsa och kopplingshylsa, löper de två eltrådarna eltrådarna. Det man 

får som slutprodukt kallas ”härva”. Maskinerna kan delas upp i en härvmaskin samt en monteringsmaskin, halva 

delen av monteringsmaskinen är skyddad av ett omslutande hölje. En översiktsbild kan ses i Figur (1) nedan. Med 

hänsyn till min uppdragsgivare Orica Sweden AB, och dess sekretess, samt med tanke på att denna rapport kommer 

att vara offentlig för andra, så har jag inte använt mig av några för detaljerade bilder, utan gjort egna enklare bilder. 

För att på så sätt ändå förtydliga processens olika steg. 
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Figur 1: Översiktsbild över hela ”ELSA 2”. 

 

Hela processen startar ifrån härvmaskinen där isolerad koppartråd matas ifrån åtta trådrullar som ligger på en vagn 

alldeles i början av maskinens härvardel, samtliga trådar löper sedan genom två typer av trådspännare, innan de går 

vidare ner igenom fyra stycken trådförare som sitter monterade på en haspel. Denna haspel har sedan en växlande 

rörelse som gör att den lägger fyra härvor likt en ”åtta”. Varje härva lindas omkring två stolpar, som sitter monterade 

på en mängd vagnar. Dessa vagnar sitter i sin tur monterade på en roterande kedjedrift. 

När härvorna är upplindade mellan stolparna som sitter på vagnarna, låses båda trådändarna upp längs långsidorna 

på vagnen. Vagnen går vidare längs kedjedriften och kommer till en station där man gjuter på en plastpropp i ena 

änden samt gör spår i trådisoleringen, detta spår görs för att underlätta skalning av tråden som sker i ett senare 

skede. 

Härvorna går sedan vidare till en mekanism, där man med hjälp av fyra stycken plattjärn monterade på en rörlig axel, 

förflyttar punkten där koppartrådarna korsas. Man förflyttar då korspunkterna till att ligga diagonalt, istället för 

vertikalt. Detta för att underlätta nästa steg i processen. En enkel bild på hur detta ser ut, syns nedan i figur (2). 
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Figur 2: Visar korsförflyttaren, med ett ingrepp i en härva, upplindad mellan två härvstolpar. 

 

Därefter tejpas en banderoll omkring mitten på härvan för att denna skall hålla sin form då denna avlägsnas från de 

stolpar som härvan ligger lindad och uppspänd omkring. Detta steg sköts till stor del med hjälp av ett antal 

pneumatiska cylindrar som samverkar så att en brygga går ner och gör en midja på härvan, och därefter kommer en 

klo för respektive härva ner och lägger där på en klisteretikett, som håller härvan samman. 

Slutligen så klipps trådens ändar av jämns med långsidorna av vagnarna, och man har gjort en härva som är klar att 

flytta över till maskinens monteringsdel med hjälp av en robot. Denna robot rör sig endast axiellt i två led, den löper 

längs en gejder horisontellt mellan härvmaskinen och monteringsmaskinen. Driften i vertikal riktning går men hjälp 

av luftdrivna cylindrar. Den hämtar fyra härvor åt gången, och lämnar sedan av dessa i vagnar tillhörande 

monteringsmaskinen. 
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Figur 3: Visar de första momenten som sker vid maskinens monteringsdel. 

 

När härvorna sedan flyttas över till monteringsdelen, en beskrivande bild av monteringsmaskinen syns i figur (3) 

ovan, läggs var härva för sig, mellan styrplattor på monteringsmaskinens vagnar, för att komma på rätt plats. 

Härvornas ändar spänns även fast i ytterkant denna gång, detta för att öka möjligheten att tråden kommer i sitt rätta 

läge när den går vidare längs monteringsmaskinen.  

Det första som sker på denna bana är att en cylinder går fram och trycker till den tidigare monterade proppen i rätt 

läge. När detta är gjort går härvorna vidare och trådens isolering skalas av en bit, av en cylinder i var ände. Det sitter 

även cylindrar på varje sida av bandet som klipper av koppartråden till rätt utstickande längd. 

Sedan så har man på ena sidan ett antal sammanverkande cylindrar och en klo, som plockar en tändpärla ifrån ett 

magasin med tändpärlor. De samverkande cylindrarna och dess klo för sedan den tändpärlan som den plockat emot 

ena änden av härvan, i den änden där plastproppen sitter. Tändpärlan svetsas sedan samman med härvans 

metalltråd som tidigare skalats fram, med hjälp av två svetsstationer, en svetsstation för varje eltråd. Efter 

svetsningen rensas svetsen, med hjälp av ett ”bläck” som skall ta bort svetsslagg. 

På den andra sidan ifrån svetsarna sett, förbereds tråden för att kontrollera att svetsarna har blivit bra gjorda, man 

skiljer trådändarna från varandra, för att vid nästkommande station skicka ström genom härvan. Detta gör man för 

att se om kretsen är sluten, och att man har rätt motstånd i kretsen, och man kan få en första indikation på att 

svetsen är av bra kvallitet. Sedan avslutas kontrollen av den svetsade tändpärlan, och eltråden med en vickontroll, då 

tändpärlan vrids åt höger och åt vänster för att se att inte svetsen släpper. 
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Figur 4: Visar den delen på monteringsmaskinen där montering av sprängkapsel sker, denna del av 

monteringen är skyddad med ett omslutande hölje. 

 

Härvorna går sedan in och monteras under en del av maskinen som är skyddad med ett omslutande hölje, en 

beskrivande bild på detta syns ovan i figur (4). Här under monteras en sprängkapsel på i samma ände som tändpärlan 

sitter. Sprängkapseln monteras på så vis att man krymper på denna över proppen. På den andra ändan av härvan 

monteras kopplingshylsa samt en låshylsa på.  

I och med att detta är gjort så är produkten så gott som klar, det enda som återstår är att en arm lyfter ur härvan ur 

dess bana och en märketikett klistras dit strax innan den släpps ner på transportbandet. Transportbandet löper upp 

till operatörens bord, där härvan med tillhörande sprängkapsel till sist sorteras av operatören. 
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Nedan i figur (5) syns den slutgiltiga produkten innehållande från höger sett, två stycken hylsor, varav en låshylsa och 

en kopplingshylsa. De följs sedan av en tråd belagd med ett isolerande hölje, tråden består av järn eller koppar, och 

kan vara av varierande längd, beroende på vad kunden önskar. I andra änden ifrån hylsorna sett, sitter en svart liten 

plastpropp som sprängkapseln krymps fast över. Innanför sprängkapseln sitter tändpärlan, den har som uppgift att 

starta explosionen av sprängkapseln, efter att man skickat en signal genom tråden, till tändpärlan. 

 

Figur 5: Visar en färdig sprängkapsel med tillhörande härva och hylsor, tillverkad av ”ELSA 2”. 
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Tillvägagångsätt allmänt 
Efter att jag fått förståelse för ”ELSA 2” maskinens olika steg och processer, börjades ett arbete med att bevisa att 

det verkligen fanns behov för att arbeta med underhåll. Detta illustrerades med hjälp av en OEE mätning av 

maskinen.  

När det visade sig att det fanns stora förbättringspotentialer för maskinen, började arbetet med att ringa in vilka fel 

som kunde uppstå. 

Detta gjordes bland annat genom samtal med operatörer och maskinställare, då det arbetar oerhört duktig och 

erfaren personal där. Med stor erfarenhet av dessa monteringsmaskiner. Men även larmlistor och tidigare 

dokumentation samlades in och sammanställdes. 

Utöver förfrågningar om maskinen och genomgång av material gjordes en FMEA-analys av maskinens olika detaljer 

och processer. 

Genomgång av gamla larmlistor 

Orica håller på att implementera ett system med namn AXXOS på sina ”ELSA” maskiner, det är ett mycket bra verktyg 

för att få bra koll på olika orsaker till stopp, samt hur långa de stoppen blir. Det är även ett bra verktyg för att få en 

mer exakt koll på anläggningens tillgänglighet, med allt vad det innebär, så som dessa begrepp, MTTR, MWT, MTTF 

m.m. 

Än så länge finns detta AXXOS system endast implementerat på en av de totalt fyra ”ELSA” maskinerna, och det är 

tyvärr inte den ”ELSA” maskin som detta projekt innefattar. Men en larmlista från AXXOS systemet studerades ändå 

för att se om det fanns någon tydlig trend angående larmen. Kanske kunde man se samma trend för ”ELSA 2” 

Enklare larmlistor går att få dagligen ur varje ”ELSA” maskin, och det är den statistiken av larm som finns tillgänglig 

för ”ELSA 2”.  

Dessa larmlistor studerades för att om möjligt hitta något intressant. 
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FMEA 
FMEA, är en förkortning för(Failure Modes and Effects Analysis) men vi kallar det vanligtvis bara ”feleffektsanalys”, 

detta är ett bra verktyg för att göra en tillförlitlighetsanalys. Att göra en tillförlitlighetsanalys med hjälp av FMEA 

innebär att man systematiskt går igenom en process eller produkts funktion, felsätt, felorsaker och felkonsekvenser. 

En FMEA genomförs ofta för att man skall kunna se ett tydligt samband mellan olika komponenters felsätt och vilka 

felkonsekvenser detta medför. Utifrån det har man sedan möjlighet att vidta åtgärder för att förhindra att dessa fel 

uppstår. 

För produktionsberedning använder man FMEA analysen för att värdera tillverkningsprocessen. Man studerar hur fel 

uppstår på produkten, samt hur dessa fel uppstår av olika störningar i tillverkningsprocessen. En FMEA analys för en 

tillverkningsprocess på detta viset är ett utmärkt underlag till förbättringsmöjligheter. 

Resultatet ifrån en FMEA analys pressenteras sedan på en blankett. Där man tar upp faktorer som tidigare nämnts 

som process eller funktion, felsätt, felorsaker, och felkonsekvenser. Därefter bedöms tre riskfaktorer, värdet för 

dessa hämtas ur en tabell (1) med värden ifrån ett till och med tio. Dessa faktorer multipliceras sedan ihop och man 

erhåller då produktens eller processens risktal. Utifrån det då får man en uppfattning om hur allvarlig denna störning 

är. På denna blankett finns också en kolumn där man tar upp vilka åtgärder man kan vidta för att i ett senare skede 

sänka detta risktal till ett mer acceptabelt. Enligt Bergman, B. Klefsjö, B. (2007) är teorin för hur en FMEA-mall ser ut 

och hur principerna som nämnts ovan taget. Nedan syns en beskrivande figur (6) för hur det kan se ut för en FMEA-

analys. 

 

Nr Funktion 
eller process 

Felsätt Felorsak Feleffekt A F U R Rekommenderad 
åtgärd 

13 

"Trådvikare" 
viker tråden 
mellan 
hylsorna. 

Trådvikaren 
kan ramla 
isär, eller 
att 
cylindern 
blir 
utsliten. 

Skruvar, 
skruvar 
upp sig. 

Stationen 
upphör att 
fungera. 

8 3 2 48 

Loctite, samt 
kontroller av 
skruvar med 
jämna 
mellanrum. 

Figur 6: Visar hur en FMEA-analys kan se ut. 

 

RPN (Risk Priority Number) 
För att kunna rangordna vilka enheter som anses mest kritiska för en process, sätter man ett värdetal på de tre 

faktorerna som i figur (6) ovan syns som (A) allvarligheten, (F) felsannolikheten, och (U) upptäckbarheten. Denna 

värdering görs för varje enhet. Framtagandet av varje värdetal grundar sig främst på tidigare erfarenheter, eller 

insamlad data.  

Enhetens kritikallitet värderas sedan efter det risktal man får fram, när man har multiplicerat ihop felsannolikheten, 

allvarligheten och upptäckbarheten. Det är detta risktal som kallas RPN (Risk Priority Number), i bild (6) ovan är det 

markerat med (R). Värdet för var och en av de tre faktorerna ligger mellan 1-10, vilket medför att det minsta risktalet 
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man kan få är 1 samt det högsta är 1000. Ett fel med värde i närheten av 1000 anses mycket högt och det finns 

anledning att analysera det mera noggrant, likaså fel med låga värden närmare 1 kan vidare analys vara i stort sett 

onödig. Nedan syns tabell (1) som är ett exempel på hur en riskgraderingsskala kan se ut. Principen för detta är taget 

ifrån Andersson, T. Gunnarsson, C. (2006), samt graderingsskalan i tabellform nedan är hämtad ifrån Meldert, T. 

Därifrån är sedan graderingsskalan inlagd i Excel och översatt till svenska. 
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Tabell 1: visar hur en graderingsskala för RPN kan se ut. 

Faktor   Allvarlighet 

10 Risk utan varning Mycket hög allvarlighetsgrad, när ett potentiellt fel påverkar den 
personliga säkerheten, säker utrustning, ingen förvarning. 

9 Risk med varning Mycket hög allvarlighetsgrad, när ett potentiellt fel påverkar 
utrustningen, förvarning. 

8 Väldigt hög Elementet obrukbart, med förlust som konsekvens. 

7 Hög Elementet går att använda men med reducerad standard. 

6 Medel Orsakar ett delvis krångel. 

5 Låg Orsakar en förlust av prestandan som oftast medför en reklamation. 

4 Väldigt låg Mindre prestanda förlust. 

3 Mindre Ett mindre besvär men är överkomligt utan prestandaförlust. 

2 Obefintlig Blir onoterat och har bara mindre påverkan på prestandan. 

1 Ingen Blir onoterat och har ingen inverkan på prestandan. 

Faktor   Felsannolikheten 

10 Väldigt hög Mer än en gång per dag 

9   En gång på 3-4 dagar 

8 Hög En gång i veckan 

7   En gång i månaden 

6 Medel En gång på tre månader 

5   En gång på sex månader 

4   En gång per år 

3 Låg En gång per 1-3 år 

2   En gång per 4-6 år 

1 Svag  En gång per 6-9 år 

Faktor   Upptäckbarhet 

10 Helt oupptäckbart Defekter orsakade av fel är inte upptäckbara. 

9 Välldigt svag Välldigt svag chans att upptäcka ett potentiellt fel eller orsak. 

8 Svag  Svag chans till att upptäcka ett potentiellt fel eller felorsak. 

7 Välldigt låg Välldigt låg chans till att upptäcka ett potentiellt fel eller felorsak. 

6 Låg Låg chans till att upptäcka ett potentiellt fel eller felorsak. 

5 Medel Medel chans till att upptäcka ett potentiellt fel eller felorsak. 

4 Högre medel Högre medel chans till att upptäcka ett potentiellt fel eller felorsak. 

3 Hög Hög chans till att upptäcka ett potentiellt fel eller felorsak. 

2 Väldigt hög Väldigt hög chans till att upptäcka ett potentiellt fel eller felorsak. 

1 Given Givet att upptäcka ett potentiellt fel eller felorsak. 
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OEE 
OEE är en förkortning på Overall Equipment Effectiveness detta är ett internationellt mått på utrustningens 

effektivitet. Det finns även andra försvenskade förkortningar på detta effektivitetstal så som UTE, Utrustningens 

Totala Effektivitet, eller TAK, som står för ”Tillgänglighet”, ”Anläggningsutnyttjande” och ”Kvalitetsutbyte”. Med hjälp 

av dessa tre faktorer som effektivitetstalet innehåller kan man studera hur väl en investering utnyttjas. Metoden att 

mäta med OEE lämpar sig främst för att mäta helautomatiska utrustningar, men det går även bra att mäta 

halvautomatiska med, där man begränsar det manuella arbetet med laddning och lossning av detaljer. 

Till tillgängligheten och främst dess förluster räknar man, haverier så som oplanerade stopp, omställningstid, 

verktygsbyte, kontrolltid och uppstartstid. Vid varje stopp man kan undkomma, besparar man sig även förluster så 

som väntan på eventuell underhållspersonal, reparationstid och uppstartstid. De ovan nämnda förlust faktorerna 

som ingår under begreppet ”Tillgänglighet” vill man försöka få bort helt, eller eliminera i så stor utsträckning som 

möjligt. 

Under begreppet ”Anläggningsutnyttjande” brukar man räkna in förluster som tomgångskörning, vilket innebär att 

utrustningen kör några tomcykler, där inga produkter tillverkas. Men även operatörsväntan, reparatörsväntan eller 

tid som inte rapporterats på grund av noggrannhet, småstopp, och systemförluster hamnar under detta begrepp. 

Även förluster i form av en hastighetsförlust räknas in här. Om man har en satt eller köpt cykeltid men man inte 

klarar av att framställa produkten på den planerade cykeltiden räknas detta som en hastighetsförlust. 

Förluster för begreppet kvalitetsutbyte räknas man in antalet kasserade detaljer, men förlusten kan bli mer 

omfattande än att man får slänga en detalj. Det tillkommer ofta även lite extra arbete med den kasserade detaljen, 

så som rapporter, undersökningar, och eventuell extra hantering av den felaktiga detaljen. Förlusten kan även bli 

mera omfattande om man inte upptäcker defekten i tid, utan förädlar en redan utdömd detalj vidare i sitt system 

innan man upptäcker det. 

Man utgår sedan ifrån all tillgänglig tid att producera, till att börja med räknar man bort tid för redan inplanerade 

stopp, vilket innebär den tid man inte valt att utnyttja utrustningen. Sedan multipliceras de tre förlust faktorerna 

samman och man får då ut ett totalt effektivitetsvärde för sin utrustning, och detta är det man brukar kalla för 

utrustningens OEE-tal. Detta är enligt Volvos TPM princip och är hämtat ifrån Nord, C. Pettersson, B. Johansson, B. 

(1997). 
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Sjustegtrappan 
Operatörsunderhållet är uppbyggt med en så kallad sjustegstrappa, med det menas att operatörens ansvar och 

befogenheter ökar allt eftersom. Men tiden lär operatören in lär operatören in tekniker för att söka och upptäcka fel 

och avikelser i utrustningen. Förståelsen för utrustningen kommer att öka kraftigt. Operatörerna tar på så vis över en 

del av det traditionella underhållsarbetet, och på så vis frigörs underhållspersonal så att de får mera tid att arbeta 

med mera avancerat underhåll så som specialistunderhåll, samt ständiga förbättringar. Nedan kommer de sju stegen 

att gås igenom lite närmare. Sjustegstrappan och dess sju olika steg är enligt Ljungberg, Ö. (1997). 

Steg 1 – Initialrengöringen 

Det första steget innebär att operatörerna håller rent och snyggt omkring sin egen maskin och arbetsplats. I samband 

med denna rengöring söker de efter fel och avvikelser som är orsaken till att maskinerna blir nedsmutsade. Defekter 

upptäcks så som lösa bultar, slitna delar, givare som sitter dåligt m.m. Operatörerna blir således uppmärksamma på 

defekter, och de får de första orsaksambanden klara för sig, mellan drift och underhåll. De utvecklar förståelse för 

hur man kan köra maskinen för att minimera slitage osv. 

Skadliga effekter av otillräcklig rengöring är många, partiklar som tar sig in i rörliga delar, hydrauliksystem, eller i 

elektriska system och orsakar ökat slitage och en kortare livslängd. 

En initialrengöring startar man exempelvis en under ett driftstopp, och samlar alla operatörer, underhållspersonal 

och chefer och genomför en mycket grundlig städning. Man kan också ta kort före och efter för att på så vis få en 

norm på hur det skall vara. Sedan gäller det att fortsätta hålla den ordningen. 

Det är viktigt att chefer och produktionsledare är med och driver på rengöringen de första månaderna. 

Steg 2 – Åtgärda orsaker till nedsmutsning 

De problem man hittade under initialrengöringen har orsaker. Ju smutsigare maskinerna är, desto svårare är det att 

rengöra dem. Motivationen till arbetet kommer öka i den mån man hittar nedsmutsningsorsaker. I takt med att man 

eliminerar dessa kommer rengöringsinsatserna i fortsättningen att minska. 

Om man inte har möjlighet att ringa in en orsak till nedsmutsning helt, skall denna ändå avskärmas, med en kåpa 

eller liknande, för att förhindra spridningen i största möjliga mån. 

Steg 3 – Standarder för rengöring och smörjning 

I de två första stegen har kunskap om maskinerna utvecklats som nu kan leda till standarder för maskinskötseln tas 

fram. Genom att använda erfarenheten som operatörerna fått genom rengöring och förebyggande nedsmutsning, 

kan de finna optimala lösningar för rengöring, smörjning och bultåtdragningsförhållanden, för sina utrustningar. Det 

måste sedan tas fram en standard för vad som krävs för att upprätthålla denna standard.  

Steg 4 – Allmän inspektion 

De tre tidigare stegen görs för att eliminera maskinernas förslitningar. I den allmänna inspektionen utökas 

omfattningen av operatörsunderhållet. I detta steg handlar det om att försöka mäta maskinens förslitningar. Även 

detta steg ökar operatörens förståelse för maskinen. 

Underhållspersonalen fastställer områden som bör inspekteras, exempelvis fästelement, pneumatik, kraftöverföring 

m.m. Det tar även fram utbildningsmaterial som behövs och utbildar operatörerna. 
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Efter utbildningen genomförs den allmänna inspektionen och resultatet av denna diskuteras i gruppen. Svagheter 

identifieras samt att man tar fram åtgärder emot dem. Efter att åtgärder tagits fram, genomför man rutiner för daglig 

inspektion. 
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Steg 5 – Självständig inspektion 

I detta steg jämförs och omprövas standarderna ifrån steg 3 med standarderna ifrån steg 4. Dessa läggs sedan 

samman för en självständig inspektionsrutin. 

Parallellt med detta gör underhållsavdelningen en inspektionsstandard för sitt arbete. Dessa standarder jämförs 

sedan emot varandra, för att säkerställa att inget nödvändigt moment överlappas eller utelämnas. 

Steg 6 – Organisation av arbetsplatsen 

Detta steg handlar till stor del om förenklingar i företagets organisation, samt i utformningen för arbetsplatsen, för 

att enklare kunna uppfylla de standarder som fastställts. 

I detta steg utvecklas operatörerna ytterligare, har är fokus på att öka operatörernas ansvar för att minimera 

förlusterna i produktionen. I detta läge strävar man efter att Drifttillståndet skall optimeras, omställningar skall 

minimeras, produktivitet mätas och processer styras och så vidare. 

Steg 7 – Självständigt operatörsunderhåll  

Genom att ta sig igenom de sex föregående stegen i ledda grupper, utvecklas operatörerna till att bli kompetenta 

och mogna för att ta ett större ansvar. De blir tillslut oberoende och kan på egen hand uträtta självständigt 

operatörsunderhåll. 
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Underhåll 

Allmänt om underhåll 
Bedriver du underhållet på rätt sätt så leder detta till att du får en hög tillgänglighet samt lång livslängd för en 

utrustning. Förutsättningar för att lyckas med detta är att underhållet bedrivs med kvalitet och på ett systematiskt 

sätt.  

Man bör sträva efter att i så tidigt skede som möjligt påverka konstruktörer, operatörer, konstruktion och utrustning 

för att skapa förutsättningar för ett så väl genomtänkt underhållsplan som möjligt och på så vis undvika oplanerade 

stopp. Trotts ett väl uppbyggt samt genomtänkt underhåll, så kommer fortfarande slumpmässiga fel att uppstå. När 

ett sådant fel uppstår är det viktigt att man har en plan för hur detta skall hanteras. Som hjälpmedel vid skapande av 

en sådan underhållsplan finns ett antal underhållsmetodiker Men enda sättet att lyckas med detta arbete är om alla i 

verksamheten strävar och tror på att man ständigt kan bli bättre anser Johansson, K-E. (1997). 

För att underhållsverksamheten skall bedrivas på rätt sätt så måste man ha vissa mål, dessa mål bör gälla enligt 

Johansson, K-E. (1997). 

 Underhållet skall bedrivas så att utrustningen har hög tillgänglighet och så att säkerheten innehålls – 

detta skall göras till så låg totalkostnad som möjligt. 

 Utrustningarna skall underhållas så att de får lång livslängd och bibehåller sin kvalitetsnivå. 

 För att ge underlag för konstruktionsändringar och nyinköp av likartade utrustningar skall inträffade 

händelser dokumenteras. 
 

En fråga som snart dyker upp när man diskuterar underhåll är hur stor del av underhållet skall vara förebyggande 

underhåll (FU) respektive avhjälpande underhåll (AU). En vanligt förekommande bild är den i figur (7) nedan. 

 

Figur 7: Visar avvägning mellan mängden FU och AU. 

 

Det minimum som ses för respektive kurva skall inte ses som det mest optimala som går att uppnå. Målet måste vara 

att det fortfarande går att minska, genom att arbeta med ständiga förbättringar även detta enligt Johansson, K-E. 

(1997). 
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Allmän förebyggande underhållsverksamhet 
Grunden för all rengöringsverksamhet är att stoppa föroreningen vid dess källa. Har man beslutat sig för att sträva 

emot en renare arbetsplats så måste man ställa sig frågan ”vart kommer smutsen ifrån?” alla källor till nersmutsning 

bör ellimineras. 

En stor del av den nersmutsning som finns i industrin beror på att personalen ”drar med sig” föroreningar ifrån olika 

smutskällor. Vill man hålla en anläggning ren, måste man angripa eventuell nedsmutsning omedelbart. Ju mer 

nersmutsat en anläggning blir, desto mindre reagerar man vid ytterligare nedsmutsning. Renhet är en förutsättning 

för att lyckas med sitt underhåll, och märka avvikelser i god tid. 

Det finns en mängd olika hjälpmedel och metoder för att lyckas med att hålla rent på sin anläggning. Exempel på 

dessa är enligt Idhammar, B (1997) nedan. 

 Moppning 

 Dammsugning 

 Städvagnar 

 Blästring 
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Underhållssystem 
För att på ett bra sätt kunna driva underhållsverksamheten i ett företag krävs att organisation, system och 

arbetsmetoder är optimalt dimensionerade. De aktiviteter som alltid bör ingå i ett UH-system enligt Johansson, K-E. 

(1997) visas i figur (8) nedan, som är en så kallad arbetscykel. 

 

Figur 8: Arbetscykel för underhållsverksamhet. 

 

De delmoment som syns i arbetscykeln innehåller enligt Johansson, K-E. (1997)följande: 

Planera: Bedöma omfattningen av arbetet, bestämma tidpunkt när det skall göras, samt reservera och anskaffa 

resurser. 

Gör: Vilken typ av underhåll? Avhjälpande, förebyggande eller tillståndsbaserat. Modifiering, byte av 

utrustning, insamling av data om felutfall, stillestånd samt eventuella kostnader. 

Studera: Fastställa höga underhålls och stilleståndskostnader, fastställa tekniska orsaker, utarbeta förslag på 

åtgärder. 

Lär: Genom att upprepa cykeln flera gånger blir förbättringsarbetet bestående. 
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Operatörsunderhåll 
I takt med att maskiner blir allt mer automatiserade är det lätt att tro att de klarar sig helt själva, men så är inte 

fallet. Automatiserade maskiner kräver faktiskt mycket underhåll och tillsyn, för att de skall klara av att fungera utan 

störningar. Det man måste sträva efter är att varje operatör skall underhålla och se över sina egna utrustningar. För 

att detta skall inträffa krävs en förändring i inställningen. Om man får operatörerna att utveckla sitt sätt att 

underhålla maskiner och utrustning finns det goda möjligheter att minska produktionsbortfallet. Genom att succesivt 

införa underhåll, förändras både operatörernas och maskinernas uppträdande. Det man vill uppnå med ett 

kontinuerligt underhåll är att eliminera mindre stopp så mycket som det går.  

Den första principen med operatörsunderhållet är att skapa ett engagemang bland operatörerna. Tanken är att de 

skall lära sig och kunna sin utrustning bättre än någon annan, så bra att de kan förutsäga och motverka störningar 

som påverkar produktionen. Dessa förluster kan man försöka komma åt genom en regelbunden rengöring av 

utrustningen, samt att man ser över den. Man vill med operatörsunderhåll skapa förbättringar både för personal 

samt utrustningar, det gäller att gå från det att operatörerna inte behärskar sin utrustning tills det att de har full 

kontroll på läget enligt Nord, C. Pettersson, B. Johansson, B. (1997). 

Ett operatörsunderhåll som är väl fungerande tar lång tid att införa och det kan ta tid innan man märker någon 

förbättring, ofta tar det flera år. Hur snabbt ett införande beror sker bland annat på dessa faktorer enligt Nord, C. 

Pettersson, B. Johansson, B. (1997): 

 Antal anställda som berörs av operatörsunderhållet. 

 De anställdas kompetens. 

 Hur detaljerad och genomtänkt planen är. 

 Motivation och stöd från ledarna. 

 Resurser så som pengar, tid och prioritet. 

 
Det är viktigt att man inte ser operatörsunderhållet som en tillfällig grej, utan att man tar till sig det som ett nytt 

arbetssätt. 

Specialistunderhåll 
Specialistunderhåll är en del av TPM, som beskriver hur underhållsinsatserna på bästa sätt skall utnyttjas för att vara 

ett stöd för produktionsprocessen. Den bör avstämmas med operatörsunderhållet, så att inget underhåll glöms bort, 

detta fenomen är man även inne på i den så kallade sjustegstrappan. 

Planen för att införa TPM måste vara väl förankrat hos produktionsorganisationen. Så att den stödjer den utveckling 

som företaget har. Planen bör innehålla mätbara mål för vad som bör göras. 

Specialistunderhållet är ofta ifrågasatt, frågorna kan handla om allt ifrån kostnader till hur det skall organiseras. 

Många har åsikter om hur detta skall drivas, därför är det viktigt att underhållsorganisationen har en modell som 

beskriver vilken typ av aktiviteter den skall arbeta med och ansvara för. Nedan följer en uppräkning samt beskrivning 

av olika typer av specialistunderhåll som man kan använda sig av, enligt Nord, C. Pettersson, B. Johansson, B. (1997). 
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Akut underhåll 

Då ett behov av ett akut underhåll uppstår är då ett oplanerat stopp inträffar, det behöver dock inte betyda att 

företaget inte alls kände till att detta skulle ske, för man kan ha känt till att det snart skulle ske men har inte haft tid 

att åtgärda detta på grund av tidsbrist eller att komponenten i fråga är så billig och går så snabbt att byta ut så att 

det inte är lönt att hålla på med förebyggande underhåll på denna.  

Men i vanliga fall är inte akut underhåll att föredra då det oftast är ganska kostsamma insattser, akuta underhåll och 

oplanerad stopp leder oftast till produktionsbortfall samt i värsta fall till försenade leveranser.  

Som tidigare nämnt kan det vara lönsamt att köra till dess att ett haveri uppstår i vissa fall, så som att utrustningen 

inte står i det direkta processflödet eller det att komponent samt reparationstid är minimal. Men detta får avgöras 

från fall till fall. 

 

Förebyggande underhåll 

Med förebyggande underhåll menar man att man har för avsikt att förebygga fel genom att exempelvis städa eller 

hålla rent, smörja, inspektera och byta detaljer. Om förebyggande underhåll, hålls på rätt nivå så skall detta leda till 

lägre kostnader för drift och mindre stopptider. 

Vid vilken tid en insatts för att åtgärda ett fel är svår att förutsäga, man vet inte exakt vilken tid som kan tänkas gå 

eller hur många detaljer man kan köra innan nästa stopp förväntas inträffa. Problemet kan vara att hitta den 

optimala tidpunkten för en insatts, så denna inte sätts in för tidigt och inte för sent. 

Ett sätt för att komma undan onormalt slitage på utrustningar är att hålla dem rena, då smuts fungerar som 

slipmedel i många fall, men även döljer fel som sprickor och kan ge upphov till onormala temperaturer och 

arbetsförhållanden för fläktar och annan utrustning b.la. Ett bra verktyg för att uppnå detta är att använda sig av 

dammsugare. Rengöring med tryckluft är dock ett av de mindre bra alternativen, då man bara flyttar runt smutsen 

från det ena stället till det andra, samt att risken är stor att man blåser in smuts och skräp i känsliga delar så som 

kedjedrift mm.  

När man fått bort majoriteten av smutsen fortsätter rengöringen med trasa, denna rengöring är samtidigt en 

inspektion av utrustningen, då man har tillfälle att upptäcka sprickor eller annan begynnande förslitning. 

Smörjning av utrustningen är även den en viktig del av arbetet för att upprätthålla en god standard, den dagliga 

smörjningen kan lämpligen skötas av operatören. Men smörjning över en längre tid sköts lämpligen av speciellt 

utbildad personal. 
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Återställande underhåll 

Återställande underhåll är underhåll som utförs för att återställa något till sitt ursprungliga skick. Det är information 

och uppgifter ifrån det förebyggande underhållet som ligger till grund för det återställande underhållet. Om man 

under det förebyggande underhållet har märkt någonting som inte står rätt till lämnar man en notering om det, och 

detta tas sedan om hand, samt leder till ett återställande underhåll. Det återställande underhållet bör planeras in så 

att det i så liten utsträckning som möjligt stör produktionen. Några typer av reparationer som kan komma i fråga är 

byte av lager, drivremmar, tätningar, filter osv. Aktiviteterna skall noga planeras i förväg, med avseende på hur lång 

tid det kommer att ta, samt vilka personer som kommer att utföra det, reservdelar, viktig dokumentation mm. 

Prioriteringen av återställand underhåll görs med avseende på när ett haveri kan ske, de lönar inte att lägga ner 

förebyggande underhåll på delar och komponenter som ändå inte går att åtgärda innan det leder till ett haveri, detta 

ger bara en underhållskostnad utan någon särskild nytta. 

Förbättringsunderhåll 

Förbättringsunderhåll är åtgärder som leder till att underhåll kan minskas eller i bästa fall elimineras helt. Det är 

väldigt svårt att eliminera underhåll helt, för att det skall ske krävs nästan att utrustningen tas bort helt, på så vis 

behövs inte heller något underhåll.  

Exempelvis, olika sorters skydd som förhindrar spånor och kylvätskor att spridda sig i olämplig utrustning, kan leda till 

mindre driftstörningar, och således kan behovet av underhåll minska. 

 

Tillståndsbaserat underhåll 

Tillståndsbaserat underhåll innebär att man kontrollerar kondition och status för komponenter, med avsikt för att 

upptäcka fel innan haveri uppstår och således ett oplanerat stopp i produktionen. De kontroller som görs kan 

exempelvis vara uppmätning av vibrationer, obalans, temperatur, tryck, slitage, oljeanalys, mm.  

När man beslutar om vilken typ av underhåll som skall användas, beror på i vilket skede man vill upptäcka felet. 

Subjektiva kontroller utförs med hjälp av människans sinnen så som syn, hörsel, känsel, lukt och smak. De är 

subjektiva på det viset att det är svårt att jämföra ett resultat med ett annat. Objektiva kontroller utförs med hjälp 

något mätinstrument, det är viktigt att det finns instruktioner om vilket instrument som skall användas var, och hur 

instrumentet skall användas. Om tillståndsbaserat underhåll skall ge ett bra resultat gäller det att man inte 

kontrollerar för ofta eller för sent. Gör man kontrollerna för ofta blir underhållandet onödigt dyrt, och gör man det 

för sällan hinner man inte upptäcka fel innan haveri uppstår. 
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Komponenter 
För att få en uppfattning om hur man kontrollerar konditionen för olika detaljer som kan vara tillhörande en 

maskinpark, så studerades olika metoder av det med hjälp av Idhammar, B (1997) Underhåll-teknik och metoder. 

Resultatet av denna studie är beskriven nedan, där olika tekniska begrepp är uppräknade, samt vad man speciellt 

skall titta efter för att göra en bedömning av en komponents skick. 

 

Förband 

 Skruvförband 

Det enklaste sättet att kontrollera ett skruvförband är att knacka på bultar och muttrar med en hammare. Är 

skruvförbandet löst, blir ljudet doft och utan klang, sitter det däremot fast ordentligt blir ljudet skarpt klingande. 

Man kan också se tecken på att ett skruvförband håller på å lossnar, om man upptäcker slitagepartiklar vid 

förbandet. Detta kan tyda på att vibrationer har uppstått på grund av ett lossnat skruvförband. 

Skulle det vara så att man inte kommer åt att knacka på skruvförbandet, kan man måla över detsamma och 

kontrolera om sprickor i färgen uppkommit, det finns till de speciella låslacker, som spricker vid minsta rörelse. 

Det största problemet vid inspektion av skruvförband är inte att den som utför det, inte klarar av det, utan 

inställningen till att dessa komponenter inte har någon viktig funktion. 

Lösa bultar står ofta för vibrationer och onödiga läckage, som i sin tur kan medföra miljöförstöring. 

Svetsförband 

Ibland kan det vara viktigt att kontrollera svetsförband. Även här är knackningsmetoden lämplig, främst för vana 

personer. Men för att upptäcka mindre sprickor krävs mer avancerade hjälpmedel. Den enklaste metoden för att 

upptäcka sprickor i svetsförband är så kallade penetrerande vätskor. Dessa fungerar så att man rengör den utan som 

man misstänker innehålla en spricka, för att sedan spraya på den penetrerande vätskan. Rengör sedan ytan ifrån 

penetrervätskan som bara blir kvar i sprickbildningar och porer. Därefter sprayas samma yta med en 

framkallningsvätska, som ger tydliga tecken där det finns eventuella sprickor och porer.  

Nitpress, krymp och kilförband. 

Nitpress, krymp och kilförband är andra typer av band som kan kontrolleras med hjälp av knackningsmetoden. Det 

går även här att studera om det finns slitagepartiklar i materialövergångarna. Låslack kan användas för att få en 

uppfattning om det är rörelse i förbandet. 
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Pumpar 

Pumpar är i stor utsträckning förekommande i all industriell verksamhet. Vid pumphaveri kan man som konsekvens 

få att hela, eller delar av produktionen avstannar helt, vilket i sin tur medför ekonomiska förluster som påföljd. Att 

pumparna är i god kondition är också viktigt för elförbrukningen, slitna och dåligt underhållna pumpar har en låg 

verkningsgrad, samt hög energiförbrukning. Det är därför väldigt viktigt med en god tillsyn av pumpar, så att 

anläggningen kan fungera utan störningar. 

De komponenter som bör ses över vad det gäller pumpar är axeltätningar, kopplingar, fundamentsbultar och lager. 

För roterande maskiner är även vibrationer en viktig aspekt att ta hänsyn till. Vibrationer kan ge upphov till att hela 

systemet tar skada, samt skruvförband kan börja lossna som en följd av att man har vibrationer. 

En roterande pump bör kontrolleras med avseende på  

1. Vibrationsförändringar. 

2. Temperaturförändringar på lager och tätningar. 

3. Tryckförändringar i tätningssystemet. 

4. Läckage i axeltätningar 

 
Förändringar i pumpens driftvärden såsom tryckförändringar, strömförbrukning etc. 

 

Tätningar 

Att tätningar är i gott skick är viktigt för all industriell verksamhet, det ger en mängd mindre bra förluster att ha en 

tätning som läcker. Dels kan drift och process störningar uppstå, med brand och andra olyckor som de mest 

katastrofala följderna, men dessutom innebär läckage ofta energiförluster. På sikt kan även kvaliteten på produkten 

försämras och leveranssäkerheten kan bli lidande. Vidare kan även nämnas att miljö och korrosionsskador kan 

uppstå vid ett läckage. 

Tillståndskontroll av axeltätningar kan ske genom att man mäter temperaturen och trycket på tätnings/kylvätskan. 

Alla tätningar är i behov av att läcka till en viss del, då detta läckage är ämnat till att kyla och smörja tätningen. Men 

om flödet ökar men man har samma läckage, läcker tätnings/kylvätskan in i pumpen. Detta innebär att tätningen är 

utsliten och behöver packas om. 

 

Detta gäller även för mekaniska axeltätningar. Man kan kontrollera om man har en utsliten ventil på det sättet att 

man stryper tätningsvätskans tryckregleringsventil på retursidan, om då inte trycket i tätningen stiger innebär det att 

tätningsvätskan läcker in i pumpen. Det innebär då att man har en tätning som är i behov av utbyte. 
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Ventiler 

För att kontrollera ventiler bör man iaktta inre och yttre läckage, samt om ventilen kärvar. Ett enkelt sätt att 

kontrollera ventilen är att manövrera denna och på så vis se om den öppnar och stänger som den ska. När ventilen 

motioneras skrapas beläggningar bort ifrån tätningsytorna, att smörja och motionera ventilen ibland, är det bästa 

förebyggande underhållet för alla ventiler 

Fel i ventilen orsakar ofta ovanliga oljud, att lyssna och känna på en ventil är därför en bra tillståndskontroll, på så vis 

kan man även upptäcka yttre läckage och korrosionsskador. 

 

Växlar 

Oljenivå 

Om oljenivån skulle sjunka kontrolleras växeln, så att inget läckage har uppstått. Läckage kan uppstå vid nivåglas, 

dräneringsplugg, plantätning mellan kåpa och stativ, samt i axeltätningar. Om oljenivån i en växel sjunker måste man 

alltid ta reda på orsaken till detta. I en fullt frisk och fungerande växel förekommer ingen oljeförbrukning. Övertryck i 

växeln kan också vara en orsak till läckage, då bör ventilationen kontrolleras, så att denna inte är igensatt. 

Oljans färg 

Skulle färgen på oljan i nivåglaset ändras, bör man göra en analys av oljan. En gråbrun färg på oljan tyder på att 

vatten kan ha blandat sig med oljan, vilket är förödande för smörjförmågan. Det är då nödvändigt att omedelbart 

utreda orsaken till att vatten beblandat sig med oljan. 

Oljetryck 

Om växeln är försedd med trycksmörjning, bör man hålla koll på oljetrycket. Ett förändrat oljetryck kan vara ett 

tecken på en sliten växel, eller att ett eller flera filter är igensatta. 

Oljeprov 

Om det är möjligt kan oljeprov tas under drift för att göra en närmare analys av vatteninnehåll, syratal, viskositet 

samt partikelförekomst. 

Vibrationer och ljud 

En växel som håller på att försämras visar ofta någon form avtecken så som vibration eller oljud. Det är därför viktigt 

att regelbundet lyssna och känna på en växel för att på så vis upptäcka eventuella förändringar. Om man vill 

upptäcka vibbrationsförändringar i ett tidigt stadium, krävs att man använder någon form av vibbrationsinstrument. 

Ventilation 

Eventuella ventilationsöppningar skall kontrolleras så att de inte är igensatta. En igensatt ventilationsöppning kan 

leda till över eller undertryck i systemet. Vid undertryck kan föroreningar komma in i växeln, samt vid övertryck kan 

olja pressas ut genom tätningar osv. 
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Rengöring 

En ren maskin eller växel är förutsättningen för att läckage eller förändring skall kunna upptäckas. 

 

Kedjedrifter 

Kedjedrifter är möjliga att kontrollera under drift, då man kan märka oljud, värmeutveckling, vibrationer, fast osv. 

Om man har en snabbgående kedja som är som är synlig, finns möjligheten att kontrolera hur denna ser ut i 

stillastående tillstånd, med hjälp av stroboskop eller höghastighetsvideo.  

Eventuella felorsaker så som oljud, onormal värmeutväxling, kast samt vibrationer kan uppstå då kedjehjulen är fel 

uppriktade, dålig smörjning, för dålig sträckning på kedjan, slitna eller skadade kedjehjul, kedja eller lager. Även om 

kedjan tar emot någonting, eller att kedjeutrymmet är igensatt av skräp, kan medföra oljud, vibrationer, och 

onormala temperaturer.  

Om man upptäcker att kedjan har ”förlängts” kan detta vara ett tecken på att kedja samt kedjehjul bör bytas ut. 

Under stillestånd är det möjligt att göra en kontroll av kedjan genom att möta slacket mellan kedjehjulen. Om kedjan 

har en uppspänningsanordning, kan dess läge vara en indikation på kedjans kondition. I ett läge då man tillslut fått 

spänna upp kedjan mycket, kan man även befara att ett stort slitage är orsaken. 

Den dominerande orsaken till ett kedjebrott, eller kedjehaveri är dock otillräcklig smörjning, eller att man har smuts 

på kedjan, som i sin tur fungerar som slipmedel och på sikt medför ett ökat slitage. Därför är det viktigt att hålla 

kedjedrifter rena och välsmorda. 

Kedja och kedjehjul bör bytas samtidigt, för att om man lägger på en ny kedja på gamla kedjehjul, så stämmer inte 

delningen och detta innebär att skall man få någon riktig effekt av ett byte, bör både kedja och kedjehjul bytas 

samtidigt. 
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Rullningslager 

Rullningslager i viktiga maskiner bör övervakas väldigt noga, tiden ifrån att man märker att det försämrats, tills det 

att fullständigt haveri uppstår kan vara kort.  

Man kan med vibrations och stötpulsmätning upptäcka förändring i ett mycket tidigare stadium. 

Mycket viktiga lager bör förses med ständig tillståndsövervakning. Om ett rullningslager monteras på rätt sätt, hålls 

rent, samt får rätt smörjning, har dessa i princip obegränsad livslängd. Lager som inte kan orsaka 

produktionsförluster eller andra allvarliga skador, behöver inget mera underhåll än smörjning och rengöring. 

För att upptäcka eventuella defekter under drift kan man lyssna, känna och se, underdrift. Använd en träkäpp, 

skruvmejsel, eller något liknande, håll den hårt emot lagerhuset och sätt den mot örat. Hörs ett mjukt brummande 

ljud är lagret i god kondition, men om det istället är ett hårt oregelbundet ljud, är detta tecken på en skada. 

Ytterligare ett sätt att kontrollera ett lager är att lägga handen på det och känna, upplevs temperaturen högre än 

normalt eller att denna hastigt ändras, är detta ett tecken på ett dåligt lager. 

En grundläggande regel är att ett lager inte skall överstiga 65ᵒC om lagret skall nå sin maximala livslängd. När man 

inte kan hålla kvar handen på lagret är temperaturen över 50ᵒC. 

Orsaker till förhöjd temperatur kan vara för mycket eller för lite smörjning, främmande partiklar i smörjmedlet, 

överlast, lagerskada, klämd lagerring, eller värmeöverföring till lagret ifrån omgivningen. Dock kan en naturlig 

tempuraturhöjning ske när smörjmedel tillsätts, denna tempuraturhöjning varar omkring 1-2 dagar. 

Flera hjälpmedel finns idag för kontroll och övervakning av temperaturer, förutom vanliga termometrar finns små 

kontakttermometrar som lämpar sig väl för lager. Men det finns även kritor, färg, samt tape som ändrar färg, när 

tempuraturen ändras. 

Smörjning och kontroll av oljenivå. 

Ett rullningslager bör smörjas efter tillverkarens rekommendationer, rengör omkring smörjstället innan fett tillförs. 

Vid kontroll av oljenivå bör man även kontrollera eventuella ventilationsöppningar, en igensatt ventilationsöppning 

kan leda till ett över eller undertryck. Undertrycket kan orsaka att föroreningar sugs in i lagret, och övertryck kan 

medföra att olja pressas ut ur lagret. 

Glidlager 

Ett glidlager bör övervakas med hänsyn till vibrationer och tempuraturhöjningar, de vanligaste orsakerna till att ett 

glidlager går varmt är, bristfällig smörjning, bristande kylning, ojämn anliggning, obalans och uppriktningsfel, 

överbelastning eller ojämn axel. 

När ett glidlager slits ökar lagerspelet, detta är svårt att mäta under drift och får således mätas vid stopp, med ett 

bladmått. 

För den dagliga övervakningen kan man som komplement till att känna med handen, kan man förse lagret med en 

termometer eller tempuraturindikerande tape. 
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Hydraulutrustning 

 

Hydraulutrustningar har hög pression och är därför väldigt känsliga för föroreningar, det bästa man därför kan göra i 

förebyggande underhåll för dessa är att iaktta extrem renlighet. Föroreningar i ett hydraulsystem orsakar alltid 

problem, med föroreningar avses alla partiklar som inte skall vara i ett hydraulsystem så som fasta partiklar, grus, 

damm, gummi, plast m.m. Slitagepartiklar från egna systemet samt vatten är inte heller bra. Förutom 

funktionsstörningar riskerar man att utsättas för slitage, korrosion, och erosion. 

Kontroller som kan göras under drift är, kontrollera avstrykare och axeltätningar, samt kontrollera att inte 

kolvstänger har slagmärken eller andra defekter. Man kan även tappa ur kondensvatten ur hydraultankar, samt 

kontrollera eventuell vätskenivå i dessa. Kontrollera även att befintliga filter fungerar samt att tryckfallet är normalt. 

Det bästa sättet att förebygga driftstörningar är dock att se till att hydrauloljan är i bra skick genom att göra 

oljeprover, och analysera och mäta denna med avseende på renhet och partikelgrad. 

Axelkopplingar 

 

Inspektion av en koppling kan ske under drift. Med en ficklampa kan man kontrollera utifall det finns slitagepartiklar 

från kopplingen runtom densamma. Detta kan vara tecken på att kopplingen har uppriktningsfel. Eventuella 

vibrationer kan upptäckas om man lägger handen på omkringliggande lagringar. Även tecken på avvikande ljud 

betyder att allting inte står rätt till. Man kan även kontrollera kopplingar med hjälp av stroboskoplampa, 

stroboskoplampan ställs in på samma varvtal som kopplingen, vilket resulterar i att kopplingen upplevs som att den 

står stilla, och man kan således upptäcka synliga skador. 

Man kan exempelvis göra en markering på kopplingen med en penna, och upptäcker man sedan med hjälp av 

stroboskoplampan att avståndet mellan markeringen på de olika kopplingshalvorna ökar vid drift, kan man misstänka 

att bussningarna är slitna. 

 

Cylindrar 

Cylindrar skall kontroleras periodvis utifrån renhet, läckage och förmågan att hålla trycket. En visuell kontroll av 

renheten runt omkring cylindern, speciellt rent bör man se till att det är omkring kolvstången, då det kan uppstå 

skador på O-ring eller avstrykare om denna är oren. 

Om det uppstår läckage omkring kolvstången är detta ett tecken på att cylindern är i behov av service eller att denna 

byts ut emot en ny. 
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Elanläggningar 

Allt underhåll av elektrisk utrustning skall göras av någon med elektrisk behörighet, det finns två typer av elektrisk 

behörighet, allmän och begränsad behörighet. Den allmänna innebär att denna har rätt att utföra och ansvara för 

alla slags installationer, för den som har begränsad behörighet innebär det att behörigheten är begränsad till ett visst 

område, så som industri, sjukhus, skola osv. 

För ett säkert underhåll vad det gäller elanläggningar syftar man inte bara på en störningsfri produktion, det är även 

väldigt viktigt att säkerheten för person och egendom garanteras. 

Det är därför viktigt att en plan för underhållet på varje enskild utrustning, där föreskrivet underhåll utförs 

regelbundet. Hur ofta dessa kontroller utförs bestäms av verksamhetens art. 

De viktigaste kontrollerna är som följer: 

 Mätningar av isolationsmotstånd och jordtagsresistans. 

 Att skyddsfunktionerna är riktiga och intakta. 

 Att installationsmaterial är rätt installerat med hänsyn till brandfaran. 

 Att elanläggningar är tillfredställande spärrade för obehöriga. 

 Att det finns tillfredställande dokumentation med instruktioner för handhavande. 
 

Bland det viktigaste att tänka på vad det gäller underhållet inom detta område är att elcentraler, motorer och des 

tillhörande delar hålls ordentligt rena. Det är lättare att upptäcka någon avvikelse då samt att onormala 

arbetstemperaturer som i värsta fall kan leda till brand, undviks på detta sätt.  

 

Förutom förebyggande underhåll genom mätningar och iakttagelser som görs med hjälp av olika mätinstrument, kan 

även okulär inspektion göras av operatören, med hjälp av människans sinnen. Man kan exempelvis märka om det 

luktar bränt osv. 

Vid ett längre driftstopp ser man över och gör mer ingående kontroller på utrustningens elkomponenter. 
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Säkerhetsföreskrifter för sprängämnesindustri 
 

En uppföljning av vilka säkerhetsföreskrifter som gäller för sprängämnesindustri gjordes, och när detta gjordes så 

bedömdes dessa paragrafer som stod under kategorin underhåll, var de som rörde arbetet mest. Paragraferna är 

hämtade ifrån, Sprängämnesinspektionen (1998). Nedan kan ses några punkter rörande projektet för underhåll, som 

kan vara värda att beakta, angående vad man bör göra, och inte göra. Dessa bör sedan tas hänsyn till under 

framställandet av underhållsprogram, så att man inte utsätter människa, eller egendom för några risker. 

Underhåll 
5.1.15 Byggnad och annan anläggning för tillverkning av explosiva varor skall underhållas så att skyddsnivån hålls på 

minst oförändrad nivå. 

Kommentar till 5.1.15 

Rutiner bör utarbetas för fortlöpande tillsyn och underhåll. Lokaler och utrustning skall underhållas så att standarden 

från skyddssynpunkt kan hållas minst oförändrad. Det är viktigt att underhåll och fortlöpande tillsyn sker regelbundet 

och på ett systematiskt sätt. Tillsynen av utrustning som har särskildbetydelse från skyddssynpunkt bör genomföras 

separat samt dokumenteras. Exempel på sådan utrustning är temperatur-, tryck- och varvtalsvakter samt 

säkerhetsventiler. 

 

Metoder 

5.2.3 Arbetsmetoder och tillverkningens uppläggning i övrigt skall vara väl dokumenterade. 

Kommentar till 5.2.3 

Dokumentation av arbetsmetoder och tillverkningens uppläggning bör även innehålla ansvarsförhållanden, krav på 

rengöring, information till reparatör, tillståndsgivning för het arbeten, genomförande av reparationsarbete och 

kvalitetskontroll efter genomfört arbete. Det är väsentligt att arbets- och skyddsinstruktioner hålls aktuella. 

 

Ordning 

5.2.7 I lokaler där explosiva varor hanteras skall ordningen vara god. Det skall finnas skriftliga instruktioner för denna. 

Kommentar till 5.2.7 

God ordning är av grundläggande betydelse för en säker tillverkning av explosiva varor. Särskilda instruktioner för 

ordning och städning bör utfärdas för varje arbetsplats. För att denna typ av rutiner skall kunna upprätthållas över 

tiden är det viktigt att de är välkända av berörd personal. 
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Modifierings-, reparations- och underhållsarbete 

5.2.10 Endast sådant modifierings-, reparations- och underhållsarbete som kan ske på ett betryggande sätt får 

utföras. Innan sådant arbete får påbörjas skall lokalen med inredning, verktyg, redskap o.d. vara rengjord i sådan 

utsträckning att arbetet inte kan förorsaka initiering av den explosiva varan. 

Kommentar till 5.2.10 

Reparationsarbete innebär så gott som alltid att risknivån höjs från normalfallet. Det är därför viktigt att alla 

reparationsarbeten planeras noga och att den som skall utföra reparationsarbetet får en tydlig information om de 

förutsättningar som gäller för olika delmoment i arbetet. Noggrann rengöring och besiktning inför reparationsarbete 

är viktiga moment för ett fortsatt säkert arbete. Rengöring skall omfatta såväl avlägsnandeav explosiv vara som 

annat brännbart material som kan antända den explosiva varan. Om utrustning vid besiktning inte med säkerhet 

bedöms vara helt fri från explosivämne bör utrustningen upphettas till väl över explosivämnets 

antändningstemperatur (förpuffningstemperatur). Efter det att reparationsarbetet är slutfört skall idrifttagning ske i 

enlighet med utarbetade rutiner.  
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Resultat  
 

OEE mätning ELSA2 
En mätning av OEE på ”ELSA2” gjordes den 4e april 2013, mellan tiden 09:00-12:30. Stopptiden mättes upp manuellt 

med tidtagarur, allt eftersom dessa stop uppstod. Tabell (2) nedan visar vilka tider som uppmättes under detta 

försök. 

Tabell 2: Visar de stopptider som uppmättes. 

Utrustningsfel 
(s) 

Småstopp 
(s) 

60 10 

30 78 

38 23 

49 22 

52 48 

53 135 

60 307 

38 95 

45 213 

40 86 

98 60 

44 278 

56 70 

90 93 

115 87 

34   

80   

90   

280   

75   

50   

80   

22   

52   

200   

40   

68   

34   

52   

 

Den totala mättiden för försöket pågick i 12600 sekunder. Därifrån har sedan tiden för planerad stopptid tagits bort, 

där ett morgonmöte, samt en mindre FU genomgång ingår. Man får då den kvar den totalt utlagda produktionstiden. 
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Nedan i figur (9) syns Volvos förlustmodell, den har jag använt som grund för uträkningarna av ”OEE” talet. 

 

 

Figur 9: Bild över Volvos förlustmodell. 

 

För att räkna ut ”Tillgängligheten”, ”Operationseffektiviteten”, ”Kvalitetsutbyte” samt OEE användes ekvation 

(1),(2),(3) och (4) som syns nedan. Begreppet ”Köpt cykeltid” är antagen till 3,7 sekunder. 

Tillgänglighet = 
                   

          
 

Ekvation 1. 

Operationseffektivitet = 
                        

                        
 

Ekvation 2. 

Kvalitetsutbyte = 
                  

          
 

Ekvation 3. 

OEE = Tillgänglighet*Operationseffektivitet*Kvalitetsutbyte 

Ekvation 4. 
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Mätningens totala tid/Tillgänglig tid (s) = 3,5 * 3600 = 12600(s) 

Planerad stopptid totalt = 465(s) 

Oplanerad stopptid totalt = 3630(s) 

Planerad och utlagd tid = 12600 - 465 = 12135(s) 

Totalt antal producerade = 1940(st.) 

Antal defekta = 51(st.) 

Köpt cykeltid = 3,7(s) 

 

Tillgänglighet = 
                   

          
   

          

     
       

 

Operationseffektivitet = 
                        

                        
   

        

          
       

 

Kvalitetsutbyte = 
                  

          
   

       

    
        

 

OEE = Tillgänglighet*Operationseffektivitet*Kvalitetsutbyte =  0,701*0,844*0,974 = 0,576 

 

Det slutgiltiga OEE värdet för ”ELSA 2” som räknats fram under denna period är 57,6% 

Man ser att tillgängligheteten är den parametern för det uträknade OEE-talet som är den lägsta av de tre, där finns 

det störst förbättringspotential, vilket också i sin tur visar att det finns beläggning för att arbeta med underhållet, för 

att på så vis minska antalet oplanerade småstopp och förbättra sitt OEE.  
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Resultat från genomgång av data från AXXOS 
 

För att lokalisera vart det finns möjlig förbättringspotential börjades de största orsakerna till fel och störningar att 

försöka ringas in. 

Ett onlinesystem som heter AXXOS finns installerat på en av fabrikens ”ELSA” maskiner, dock inte den som detta 

projekt avser ”ELSA 2”, men då de fyra ”ELSA” maskinerna är så pass lika varandra till utförandet, så var tanken att 

felorsakerna troligtvis skulle kunna vara återkommande på alla maskinerna.  Ett utdrag ur detta larmregister gjordes 

under tiden (2013-01-01)-(2013-03-11) för att om möjligt se någon tydlig trend över återkommande fel. Dessa 

felorsaker fördes sedan in i ett parretodiagram med en 80/20 markerings linje. Denna tydliggör de allvarligaste 

bristerna, då det med denna regel menas att ”20 % av orsakerna ofta står för 80 % av verkan”. 

Diagramet som syns nedan i figur (10) gav dock inte så mycket information, dels för installationen av systemet AXXOS 

just hade börjat, och inte var är så välutvecklat ännu, samt att inte så många felkoder är inlagda i systemet. Bland 

annat så kan det nämnas att den längsta stapeln i diagrammet som heter ”Cykeltid maskin” ger ett larm varje gång 

man slår av maskinen. 

 

 

Figur 10: Parretodiagram över larm ifrån AXXOS systemet. 
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Resultat från larmlista ELSA 2 
Eftersom inte larmlistan ifrån AXXOS systemet gav så mycket information så hämtades en mindre detaljerad larmlista 

ifrån manöverpanelen som sitter till varje ELSA maskin. Den här larmlistan är hämtad från ELSA 2, kan ses nedan i 

tabell (3), från datumet (2013-03-12) där ses att de klart dominerande felorsakerna till kassaktion är ”Mätning1” 

samt ”Kamera”. Därför finns det anledning att titta lite närmare på vad dessa fel kan komma sig utav. 

 

Tabell 3: Antal larm ifrån ”ELSA 2” (2013-03-12). 

Possition 
Antal 

17. Mätning 1 137 

19. Kamera 95 

15. Fel på skyddshylsa 13 

21. SPRK montering 9 

13. Svets 2 1 

27. Mätning 2 1 

10. Svets 1 0 

15. Fel på TP-ben 0 

26. Kontroll före krymp 0 
 

 

På denna larmlista från ELSA 2 gjordes även ett parretodiagram som syns i figur (11) nedan. En 80/20 markering visar 

tydligt att 20 % av felen står för 80 % av orsakerna.  

 

Figur 11: Parretodiagram för larm ifrån ELSA 2 (2013-03-12). 
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Resultat av resistansmätning av 4-meters härva 
 

Majoriteten av den kassaktion som uppstår på ”ELSA 2” är på grund av mätstation (1) eller kamera. Den kontrollen av 

mätning som sker utefter härvans väg genom produktionen är en kontrollmätning av resistansen två gånger, en efter 

att tändpärlan är fastsvetsad, samt den andra efter att sprängkapseln är monterad. Kameran gör en kontroll av att 

tändpärlan inte sitter allt för snett monterad på tråden. 

För att utesluta att det inte skulle vara ett så pass simpelt fel som att kabelbrott skulle ha uppstått i härvan, så 

gjordes en mindre kontroll av detta. Ett antal fyra meters härvor av järntråd 0,57mm typ Gr2VA MS grön/grå, som 

var utkasserade på grund av de tidigare nämnda dominerande orsakerna till kassaktion, plockades ut och en 

kontrollmätning gjordes med ett mätverktyg av namnet ”FLUKE 16 MULTIMETER” med avseende på resistansen i 

härvorna. För järntråd 0,56mm skall ett värde av 0,42 ohm/m erhållas, som syns i bilaga 3. Detta skulle då ge oss ett 

totalt motstånd på 1,68 ohm för en tråd på fyra meter. 

Härvorna skalades i bägge ändarna och med hjälp av en multimeter gjordes denna uppmätning, detta jämfördes 

sedan emot resistansen i en okasserad härva som ligger på en resistans av 2Ω enligt den multimeter som användes 

under försöket, för att på så vis se om det är någon större avvikelse. Resultatet av detta kan ses i tabellen (4) nedan. 

 

Tabell 4: Resultat av resistansmätning av järntråd 0,57mm. 

Härva Ω (Grön) Ω (Vit) 

1 2 2 

2 2 2 

3 2 2 

4 2 2 

5 2 2 

6 2 2 

7 2 2 

8 2 2 

9 2 2 

10 2 2 

 

Det verkar som att mätinstrumentet som använts inte är tillräckligt exakt för att uppmäta dessa på förhand givna 

värdena som tagits ur bilaga B för en järntråd på 0,56mm. 

Dock kan man av denna mätning utesluta att det skulle vara något fel på just härvan, då samtliga uppmätta kretsar 

har samma ohm-tal. Felet med mätstationen kan då ringas in till svetsstationen, alternativt att det skulle vara fel på 

tändpärlan. 

Enligt bilaga B så skall en fyra meters härva av denna sort (G22VA MS grön grå) vilket är sammanlagt 8 meter 

järntråd, ha ett resistans intervall på mellan 3,3 - 3,9 ohm. Inom detta intervall ingår även resistansen av härvans 

tändpärla som enligt bilaga B har ett resistansintervall på 0,15 - 0,25 ohm. 
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En uppmätning av resistansen i tändpärlor är dock tyvärr inte möjlig att göra då denna tänds av en elektrisk signal, 

och principen för att mäta resistans går ut på att instrumentet skickar ut en svag ström signal, och sen mäter hur 

mycket den sedan får tillbaka när den har passerat den uppmätta kretsen. Detta skulle kunna medföra att tändpärlan 

skulle kunna tändas på vid en mätning.  
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Vagnmätning 
Ett tydligt mönster tycks synas att inte varje tändpärla svetsas dit på samma position sett ifrån trådarna. Det är inte 

alls ovanligt att trådarna är förskjutna åt ena eller det andra hållet på tändpärlans ben. På monteringsmaskinen finns 

det totalt 77 stycken vagnar som roterar längs en bana, dessa vagnar finns numrerade i en manöverpanel som finns 

till varje ”ELSA” maskin. När ett larm uppstår syns även på vilken vagn den kasserade härvan ligger. För att ta reda på 

om det fanns något tydligt mönster på om det fanns några specifika vagnar som det blev återkommande larm på 

gjordes ett mindre test på detta, där antal larm på respektive vagn noterades. Resultatet av denna analys syns i tabell 

(5) nedan. Tyvärr gav inte detta försök något vettigt att gå på, störningarna blev så utspridda, så det gick inte att 

peka ut några negativa trender för vissa av vagnarna. 
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Tabell 5: Visar resultatet för vagnmätningen. 

Vagn NR: Antal fel "KA" Antal fel "M1" 

1 X   

2 X   

3 X   

4 X XX 

5   XX 

6   X 

7     

8     

9     

10 X X 

11 X   

12 X   

13   X 

14     

15     

16 X   

17     

18   XXX 

19     

20     

21     

22 X   

23   X 

24   X 

25 X   

26     

27     

28   X 

29   X 

30     

31     

32   X 

33   XX 

34     

35   X 

36     

37 X XXX 

38     

39   X 

40     

41     

42 X X 

43     

44     

45   X 

46 X   

47     

48   X 

49   X 

50     

51     

52   X 

53   XX 

54   X 

55 X XX 

56     

57 XX   

58     

59     

60     

61     

62   X 

63     

64 X   

65   X 

66   X 

67   X 

68     

69     

70 X   

71   X 

72   X 

73     

74     

75   X 

76     

77     
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Resultat av framtagande av underhålls program 
En mall för underhållet erhölls av min handledare Andreas Burstedt på Orica, som redan var framtagen av dem, vissa 

ändringar gjordes på utseendet. Mallen för underhållet är utformat med en tabell del där det framgår vad det är för 

typ av dokument, vem som skall göra underhållet, vem som har utfärdat dokumentet, med vilken tidsintervall 

underhållet skall göras, hur lång tid det tar att utföra underhållet, vilken maskinstatus som skall råda, om speciella 

verktyg eller utrustning krävs, samt en mängd icke nämnda uppgifter men som syns i figur (12) nedan. 

 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA001 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 1 

Intervall: 1M Tidsåtgång: 30 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

Figur 12: Visar delar av den information som framgår på ett underhållsdokument. 

 

Mallens andra del som syns nedan i figur (13) består av en beskrivande text och en eller flera bilder, en del bilder 

består av områden med pilar och inringningar, som förtydligar vart underhållet skall utföras. Detta för att det skall bli 

så tydligt som möjligt. Den beskrivande texten och vad som skall göras är framtagen i samråd med maskinställare och 

operatörer. 

Beskrivning av uppgift: Kontrollav givare TP. En givare sitter på TP stationen mitt på 
monteringsmaskinen, denna skall kontrolleras att den är hel och i bra 
skick, om så inte är fallet, bör den bytas ut mot en ny. 

 
Figur 13: Bilden med text, visar hur själva beskrivningen av arbetsmomentet ser ut och bör kontrolleras, 

dock är bilden censurerad, med hänsyn till sekretessen som råder inom Orica. 
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Figuren (14) nedan, finns på underhållsmallen och innehåller instruktioner för vad man gör om det visar sig att man 

inte klarar av att åtgärda underhållet själv, eller att man upptäcker något annat problem som man anser sig behöva 

hjälp med. Framförallt så hänvisar denna ruta till att man skall ringa och lägga in en felanmälan hos en 

underhållsplanerare. 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

Figur 14: Instruktioner som finns längst ner på underhållsdokumentet, som förklarar vad man gör om man 

har maskinstopp och behöver hjälp att åtgärda problemet. 

 

Underhållsprogramen har satts ihop med flera efterföljande operationer, dessa är hänvisade i början på 

underhållsprogrammet med sitt operationsnummer på en skiss över maskinen. Det är tänkt som ett register eller 

innehållsförteckning för hela underhållsinsatsen, så att även medarbetare som är mindre erfarna med ”ELSA” 

maskinerna skall kunna lokalisera sig och utföra underhållet. 
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Resultat av FMEA-analys  
 

Till att börja med så arbetades en FMEA-mall fram. Till hjälp för att framställa denna användes tidigare erfarenheter 

från kursen ”Produktionssystem 2” samt boken ”Kvalitét från behov till andvändning”. Mallen kom att innehålla 

kolumner om en processbeskrivning som beskriver vilken del eller delprocess av maskinen man gör en bedömning 

på, vad för fel som kan uppstå där, samt vad man får för orsaker av detta, och hur alvarlig konsekvensen blir. Mallen 

bestod också av kolumner för framtagande av ett risknummer (”risk priority number”) som anger hur pass alvarlig en 

eventuell störning är. Slutligen innehåller även mallen en kolumn med förslag på åtgärder till att eliminera dessa 

störningar. Graderingen för riskbedömning (”risk priority number”) hämtades ifrån ”meldert engineerin”. 

När FMEA-mallen och listan med riskbedömningen var klart, kunde en bedömning av olika delar eller detaljer startas 

ute i produktionen, till grund för vilka delar som skulle bedömmas med FMEA analys var de dominerande 

felorsakerna ifrån mitt parretodiagram samt övrig underhålls dokumentation som fanns att tillgå på Orica ur deras 

SAP system. 

En bedömning av hur allvarlig riskerna  

Till min hjälp att genomföra hela FMEA- analysen av ”ELSA 2” maskinen, hade jag maskinställarna och operatörerna 

till avdelningens maskiner. 

Slutresultatet av FMEA-analysen sammanställdes sedan i en tabell beroende på hur allvarligt problemet anses vara, 

med de allvarligaste högst upp. 

Resultatet av FMEA-analysen finns att se i bilaga A. 
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Beräkning av ungefärlig förlust pga. kassaktion 
En uträkning gjordes för att få en tydlig bild av om det finns några pengar att spara, i form av minskad kassaktion. 

Insamling av antal kasserade härvor per dag gjordes under tre veckor, därefter räknades en medelkassaktion per dag 

ut. 

Tabell 6: Visar antal kasserade härvor 

 för ”ELSA 2” under tre veckors tid. 

  V.17 V.16 V.12 

Måndag 704 230 176 

Tisdag 351 36 397 

Onsdag 251 165 405 

Torsdag 418 263 361 

Fredag 332 283 244 

Summa: 2056 977 1583 

 

 

Medelkassaktion/dag = 
                                

  
   

             

  
              st/dag 

 

Man säger på företaget att man har drift under totalt 46 veckor om året, samt att en fyra metershärva kostar 14kr ut 

till kund på ett ungefär. Eventuella röda dagar under denna period försummas. Dessa uppgifter multiplicerades 

samman enligt nedan. 

 

Total kassaktionskostnad = 5 (dagar)*46 (veckor)*308(st./dag)*14(st./pris) = 991760 kr 

 

Denna kostnad uppgår till en knapp miljon kronor för en ”ELSA” maskin, då företaget har totalt fyra stycken ”ELSA” 

maskiner kan man uppskatta att man totalt kasserar bort cirka fyra miljoner kronor. 

 

Även en uppskattning av total stilleståndsförlust gjordes, dock så har personalkostnader och lokalkostnader etc. 

försummats, uträkningen avser bara utebliven produktionsförlust. Man har på ”ELSA” två en cykeltid på 4 sekunder, 

och ett utpris till kund på fyra metershärvor på 14kr som tidigare nämnts, detta ger följande förlust per timme i 

stillestånd, som syns enligt nedan. 

 

1 timme = 3600 sekunder 

 

Antal möjliga producerade härvor per timme = 
    

 
        

 

Total förlust i utebliven produktion/timme = 900*14 = 12600 kr 
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Diskussion 
Det visade sig att det inte fanns allt för stor potential med tillståndsbaserat underhåll, på det viset att man kan göra 

tekniska mätningar under maskinens gång. Det som kan göras och är det närmsta tillståndsbaserat underhåll är den 

så kallade ”funktionskontrollen”, men man får ingen riktig uppfattning om hur bra eller dåligt den kontrollerade 

detaljen är, bara det att den klarar att utföra uppgiften för stunden. På sikt skulle man möjligen kunna få in flera 

tillståndsbaserade moment, men då det krävs ganska dyra instrument för vissa kontroller, krävs att tid och pengar 

avsätts för det. 

Lägg där till att på grund av att verksamheten är mycket kännslig så är möjligheterna inte allt för stora att göra för 

mycket tester, ett tag fanns tankar på att ta dit en höghastighetskamera, men detta lades åt sidan. 

Om man ser till dagens verksamhet så är akut underhåll det som dominerar vad det gäller specialistunderhåll, man 

strävar dock efter att övergå till förebyggande underhåll i så stor utsträckning som möjligt. Där av har detta projekt 

uppkommit.  

Andra typer av underhåll som existerar och nämns bland tänkbara underhållsmetoder i denna rapport är 

återställande underhåll, samt förbättringsunderhåll. Återställande underhåll kan man ändå säga att det förekommer 

på ”ELSA” maskinerna överlag, då maskinställarna hela tiden finns omkring de fyra ”ELSA” maskinerna, och således 

noterar avvikelser under tiden. Förbättringsunderhåll finns främst genom att man skulle kunna avgränsa de områden 

för spill produkter från tillverkningen. Där finns främst områdena kring propplasten, hylsorna, och de olika skal och 

klippstationerna. 

Som det är idag så ligger det på operatörerna att hålla rent omkring sin maskin, vilket är en del av 

operatörsunderhållet, som även ingår i den så kallade ”sjustegstrappan”, men med lite smarta ombyggnationer 

kanske man på sikt skulle kunna skära ner operatörsunderhållet och frigöra mer tid för dem att producera på. Med 

tanke på att man har en cykeltid på fyra sekunder så skulle även små tidsbesparingar för dem rendera i ekonomisk 

vinning. 

Trotts att operatörer, maskinställare och avdelningschefen har haft mycket med sitt att göra så har jag fått oerhört 

mycket hjälp av dem. De har hjälpt till med allt de har haft möjlighet med, vilket har underlättat arbetet. 

En mycket bra erfarenhet, från en början var det mycket oklarheter, men det har vart lärorikt att få arbeta 

självständigt, och söka svar på många problem själv. 

Det som har varit svårt är att finna en lagom intervall för olika underhållsinsattser, det skulle man nog behöva ha lite 

mer egen erfarenhet för att ha lättare att uppskatta. Då maskinen är väldigt gammal så är det svårt att få tag i någon 

återförsäljare av de olika detaljerna som maskinen innehåller. Ett tydligt tecken på det är när vissa delar skall bytas ut 

i dagsläget finns ofta inte en kopia av ursprunget att få tag i, vilket inte allt för sällan medför viss modifikation. 

På grund av det enorma säkerhetstänket, som såklart är positivt att man har det som sin viktigaste aspekt. Dock faller 

en del underhållsmetoder bort på grund av det, då det exempelvis är i de närmsta helt förbjudet att använda sig av 

tryckluft inom Oricas sprängämnes tillverkning. Detta dels på grund av att man kan starta explosionen av en 

sprängkapsel, med en luftvåg, och man har nyligen haft en olycka med tryckluft på det viset, dock inte i Gyttorp men 

detta gav restrektioner för hela koncernen. 

Till detta med säkerhetsaspekter finns också att det inte var möjligt att göra någon uppmätning av tändpärlor, på 

grund av risken att de skulle brinna av då. 
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Som felkällor kan nämnas resistansmätningen av härvorna, troligtvis var mitt mätinstrument för oexakt för att jag 

skulle komma i närheten av de värden som fanns enligt bilaga B. 

Några orsaker till maskinstopp och kassaktion, anser jag att man inte helt kan komma till bukt med genom 

förebyggande underhåll, som exempel har vi låshylsorna, man kan underhålla själva mekaniken till det, men risken är 

att det även i fortsättningen kommer fastna hylsor i själva matningen. För att i stort sätt eliminera det problemet 

helt, krävs nog en annan konstruktion. Då maskinen är omkring 40 år gammal så borde det finnas lite 

utvecklingspotential för vissa moment, det skulle vara intressant att gå vidare med, dock fanns inte tid för det i detta 

projekt. 

Hela elmonteringen är just nu inne i en mycket spännande tid, man skall under sommaren flytta sin montering in i ett 

annat hus på företagets område i Gyttorp. Man skall skrota ut någon eller några av de ELSA maskiner man har just 

idag, och gå upp på skift. En mindre maskinpark borde rendera i mera underhåll för de som finns kan man tycka, men 

samtidigt ökar kraven på att maskinerna hela tiden går, då ett maskinstopp får större konsekvens för hela 

produktionen. 
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Slutsatser 
Flera underhållsprogram togs fram, ett för operatörerna, och tre till maskinställarna, maskinerna är så pass lika 

varandra, så att dessa underhållsprogram bör vara möjliga att använda på fler maskiner än just ”ELSA 2”. Dock är det 

svårt att veta om det kommer höja maskinens OEE, projektet pågår under en för kort tid för att se något sådant 

tydligt mönster. 

Programmen är baserade på fakta på så vis att jag har använt mig av olika litteratur sökningar, samt använt mig av 

olika ingenjörsverktyg så som FMEA-analys, OEE uträkning, och samlat in larmlistor, som senare förts in i 

parretodiagram för att tydliggöra de dominerande problemen. Även operatörer samt maskinställarnas erfarenheter 

har iakttagits.  

Grundprincipen och där man måste börja med arbetet för ett systematiskt underhåll är förmågan att skapa renhet 

kring arbetsplatsen, på en ren arbetsplats har man större möjligheter att upptäcka eventuella störningar, så som 

läckage etc. Renhet och ordning skapar man genom att motivera och involvera personalen. Detta arbete måste också 

ha stöd från ledningen, om inte ledningen visar sitt engagemang blir det i princip omöjligt att få med personalen i på 

detta. Fördelar med att man kan släppa mer och mer ansvar på personalen eller i det här fallet operatörerna är att, 

underhållspersonal frigörs för andra uppgifter, samt att operatörerna får en ökad förståelse för maskinen, och lär sig 

se och upptäcka avvikelser.  

Som fortsatt arbete så skulle jag vara intresserad av att titta närmare på de två svetsstationerna med tillhörande 

tändpärlemontering, samt stationen för påförning av låshylsa och kopplingshylsa, då de två stationerna är 

dominerande i larmlistorna. Man skulle exempelvis kunna se över konstruktionen för matningen av hylsor, samt 

försöka reda ut varför hylsor plötsligt fastnar. 

Angående svetsstationen skulle man kunna titta på olika typer av svetsmetoder, prova olika strömstyrka, samt 

kontrollera renheten, som är en annan avgörande aspekt vad det gäller svetsning.  

Det skulle även vara roligt att kunna ringa in någon exakt anledning eller orsaker till att ibland svetspärlan inte 

svetsas dit tillräckligt rakt på tråden. 
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Stort tack till Lars-Göran Rohlén, samt mina handledare på företaget, Andreas Burstedt, och Thomas Granskog som 

gjort det möjligt för mig att genomföra mitt examensarbete på Orica Sweden AB i Gyttorp. 

Speciella tack i övrigt, utan inbördes ordning: 

Operatörer 

Maskinställare (Lars Lindh & Sven-Erik Nilzén) 

Tomas Emilsson 

Peshraw Maarifati 

Hans Johansson 

Nils Hallbäck 

Torbjörn Widström 

 



 
 

Bilagor 
 

Bilagorna C,D,E och F har censurerade bilder i rapporten, med hänsyn till uppdragsgivarens sekretess av 

verksamheten. 
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Nr Funktion eller 
process 

Felsätt Felorsak Feleffekt A F U R Rekommenderad 
åtgärd 

1 

"Kopplingshylsa" 
Pneumatiska 
cylindrar 
monterar en 
kopplingshylsa 
på den ena 
änden av 
härvan. 

Hylsan 
fastnar, 
eller att 
hela 
systemet 
för 
låshylsan 
låser sig. 

Ingen känd 
orsak. 

Processen 
stannar. 

8 10 9 720 

Smörja rörliga delar. 

2 

"Låshylsa" 
Pneumatiska 
cylindrar 
monterar en 
låshylsa efter att 
kopplingshylsa 
monterats. 

Hylsan 
fastnar, 
eller att 
hela 
systemet 
för 
låshylsan 
låser sig. 

Ingen känd 
orsak. 

Processen 
stannar. 

8 10 9 720 

Smörja rörliga delar. 

3 

"Vicken" vickar 
på tändpärlan 
och kontrollerar 
att svetsarna är 
okey. 

Kärvar. Osmord, 
sliten. 

Vicken 
låser sig, 
fastnar. 

8 4 3 96 

Smörja rörliga delar. 

4 

"Skalningen" (På 
hylssidan) Skalar 
tråden. 

Missar att 
skala 
någon av 
trådarna. 

Skräp kvar i 
utrustningen 
som skalar 
tråden. 

Kasserad 
produkt, 
då vidare 
montering 
en är 
möjlig. 

5 10 5 250 

Tätare kontroller av 
kvarvarande plast i 
saxen. 

5 

"Svets 1" svetsar 
ihop härvans 
ena tråd, med 
tändpärlans ena 
ben. 

Svetsen ej 
tillräckligt 
bra. 

Orent. Kasserad 
produkt. 

6 10 8 480 

Rengöra svetsarna 
med slipskivan oftare. 

6 

"svets 2" svetsar 
ihop härvans 
ena tråd, med 
tändpärlans ena 
ben. 

Svetsen ej 
tillräckligt 
bra. 

Orent. Kasserad 
produkt. 

6 10 8 480 

Rengöra svetsarna 
med slipskivan oftare. 

  



 
 

Nr Funktion eller 
process 

Felsätt Felorsak Feleffekt A F U R Rekommenderad 
åtgärd 

7 

"Skalning" 
(Tändpärle-
delen) skalar 
tråden för vidare 
montering. 

Missar att 
skala 
tråden. 

Uppstår när 
borsten får 
sönder. 

Kasserad 
detalj. 

5 8 2 80 

Kontrollera 
borsten med 
tätare intervaller, 
kanske byta den 
innan den går 
sönder. 

8 

"Tändpärle 
plockare" 
plockar 
tändpärlan från 
bandet med 
tändpärlor, till 
svets 1. 

Sätter 
tändpärlan 
snett. 

Kärvar ihop. Kasserad 
detalj. 

7 7 4 196 

Kontrollera 
tändpärleklon 
oftare, eller byta 
innan den börjar 
kärva. 

9 

"Sprängkapsel 
montering" 
matar in 
sprängkapseln 
och skjuter på 
den över 
proppen. 

Pneumatis
k cylinder 
går 
sönder. 

Kärvar, 
glappar. 

Nedsatt 
prestanda. 

8 3 1 24 

Tätare kontroller 
av 
sprängkapselmont
eringen. 

10 

"Krymp 
sprängkapsel" 
krymper på 
hylsan över 
proppen. 

Krymp 
chucken 
slits. 

Sliten. Fel 
krympdjup 
på 
sprängkaps
eln. 

8 5 1 40 

Mäter 
krympdjupet på 
sprängkapslarna 
med jämna 
mellanrum. 

11 

"Mätning 1" 
mäter slingans 
resistans efter 
att tändpärlan 
är monterad. 

Glappande 
bussningar
, utslitna 
cylindrar, 
kabelbrott. 

Kärvar, går 
tungt, elfel. 

Kasserad 
detalj. 

8 3 3 72 

Kontrollera 
eventuellt glapp, 
och kontroll av 
kablar. 

12 

"Mätning 2" 
mäter slingans 
resistans efter 
att 
sprängkapseln 
krympts på. 

Glappande 
bussningar
, utslitna 
cylindrar, 
kabelbrott. 

Kärvar, går 
tungt, elfel. 

Kasserad 
detalj. 

8 3 3 72 

Kontrollera 
eventuellt glapp, 
och kontroll av 
kablar. 

 

  



 
 

Nr Funktion eller 
process 

Felsätt Felorsak Feleffekt A F U R Rekommenderad 
åtgärd 

13 

"Trådvikare" 
viker tråden 
mellan hylsorna. 

Trådvikaren 
kan ramla 
isär, eller att 
cylindern 
blir utsliten. 

Skruvar, 
skruvar 
upp sig. 

Stationen 
upphör att 
fungera. 

8 3 2 48 

Loctite, samt 
kontroller av 
skruvar med jämna 
mellanrum. 

14 

"Avlyftare" 
lyfter av härvan 
och släpper den 
på ett 
transportband. 

Avlyftaren 
går inte /  
fastnar. 

Ofta en 
härva som 
ligger fel. 

Processen 
stannar då. 

6 10 3 180 

Problemet 
härstammar 
troligtvis från 
föregående 
stationer, men 
kontrollera så 
vagnarna är hela. 

15 

"Rensnål" sitter 
efter svetsen, 
och tar bort 
eventuella 
slaggrester. 

Rensar inte 
mellan 
tändpärlans 
två ben. 

Stiftet är 
utslitet. 

Mätfel 

5 5 6 150 

Tätare konroller av 
rensstiftet. 

16 

"Trådklipp" 
(Hylssidan). 

Missar att 
klippa 
tråden. 

Utslitna 
klipp skär. 

Kassaktion, 
då resten av 
monteringe
n inte går 
att slutföra. 

7 5 3 105 

Kontrollera skären, 
och vagnarna med 
tillhörande delar, 
som gör att tråden 
ligger korrekt. 

17 

"Trådklipp" 
(Sprängkapselsi
da). 

Missar att 
klippa 
tråden. 

Utslitna 
klipp skär. 

Kassaktion, 
då resten av 
monteringe
n inte går 
att slutföra. 

7 5 3 105 

Kontrollera skären, 
och vagnarna med 
tillhörande delar, 
som gör att tråden 
ligger korrekt. 

18 

"Klipp av 
tändpärla" 
klipper lös en 
tändpärla åt 
gången, ifrån en 
lång remsa med 
tändpärlor. 

Klipper 
dåligt. 

Utslitna 
klipp skär. 

På sikt kan 
det leda till 
kassaktion. 

7 5 3 105 

Kontrollera skären 
till klippen. 

  



 
 

Nr Funktion eller 
process 

Felsätt Felorsak Feleffekt A F U R Rekommenderad 
åtgärd 

19 

"Elmotor, 
matning 
tändpärlor" 
driver fram nya 
tändpärlor hela 
tiden. 

Motor 
slutar att 
gå. 

Utsliten. Inga 
tändpärlor 
kan matas 
fram. 5 1 1 5 

Känn på motorn 
och kontrollera att 
den inte är hemskt 
varm, det kan vara 
ett tecken på att 
den är på väg att 
ta slut. 

20 

"Hydraulpump 
aggregat" Förser 
hela 
hydraulsystemet 
med oljetryck. 

Pumpen 
slutar att 
gå, eller 
ger för 
dåligt 
tryck. 

Elfel, inre 
läckage. 

Inget eller 
dåligt tryck. 

8 1 1 8 

Se till att oljan är 
fräsch genom att 
byta filter med 
jämna mellanrum, 
enligt 
rekommendation 
från leverantör. 

21 

"Kedjor" Driver 
vagnarna på 
härvmaskinen. 

Kedjor 
glappar 
eller går 
tungt. 

Osmort, 
eller 
ospänt. 

Försämrad 
precision 
eller att det 
går tungt. 4 1 5 20 

Smörj och spänn 
upp kedjor. 

22 

"Haspel" lindar 
upp tråden 
omkring 
stolparna. 

Glappar. Utslitna 
delar/bussn
ingar. 

Skadar 
tråden. 

5 4 5 100 

Kontrollera 
bussningen ofta, 
så att inga delar 
glappar. 

23 

"Trådspännare" 
spänner tråden 
som löper ner 
emot 
haspelstationen. 

Spänner 
för lite, 
eller för 
mycket. 

Utslitna 
lager 

Tråden blir 
för slak, 
eller att den 
blir för hårt 
spänd. 

6 1 3 18 

Byt lager. 

24 

"Trådförare" 
leder tråden vid 
haspelstationen. 

Tråden 
fastnar 
eller går 
av. 

Utsliten. kassaktion. 

8 5 2 80 

Byt trådförare 
med tätare 
intervall. 

  



 
 

 

Nr Funktion eller 
process 

Felsätt Felorsak Feleffekt A F U R Rekommenderad 
åtgärd 

25 

"Luftsystem/Sla
ngar" förser 
hela maskinen 
med lufttryck. 

Slangar går 
av. 

Gamla torra 
plast 
slangar. 

Tappar 
lufttryck, 
läckage. 

8 7 1 56 

Okulära kontroller 
av luftsystemet. 

26 

"Vändplattor" 
Sitter i samband 
med 
kedjedriften av 
vagnarna. 

Vagnarna 
går inte i 
spåren/ 
skenorna. 

Utsliten. Vagnarna 
kan bli att 
"hänga". 

4 1 6 24 

Kontroll av 
vändplattorna, 
kontrollera emot 
glapp. 

27 

"Härvarstolpar" 
stolpar som 
tråden lindas 
upp runt. 

Propp-
plast 
fastnar i 
stolpen. 

Spill ifrån 
proppspruta
n. 

Härvan får 
svårt att 
släppa ur 
sitt läge i 
vagnen. 

4 8 5 160 

Tätare kontroll av 
kvarvarande plast. 

28 

"Sprutpaket" 
gjuter en plast 
propp på 
tråden. 

Stopp i 
proppspru
tan. 

Svårt att 
hitta någon 
riktig orsak. 

Kassaktion 

5 8 3 120 

Se till att hålla 
propplast 
stationen ren, så 
inte risken att 
smuts å 
föroreningar följer 
med ner i 
sprutorna. 

29 

"Trådlåsning" på 
vagnarna. 

Låsningen 
går av. 

Utsliten, 
böjd eller 
skadad. 

Kassaktion, 
på grund av 
att 
trådändarna 
inte ligger 
rätt. 

8 7 3 168 

Tätare kontroller 
av vagnarnas 
trådlåsningssyste
m. 

30 

"Härvformare" 
formar en midja 
mitt på härvan, 
där banderollen 
skall sitta. 

Härvforma
ren slår 
inte ihop. 

Cylindrar 
utslitna. 

Klisterlappe
n når inte 
runt härvan. 

6 1 2 12 

Kontrollera 
cylindrarna, så att 
de inte läcker eller 
att de känns 
glappa. 

  



 
 

Nr Funktion eller 
process 

Felsätt Felorsak Feleffekt A F U R Rekommenderad 
åtgärd 

31 

"Banderoller" 
monterar en 
klisterlapp 
omkring härvan, 
som håller ihop 
den. 

Klisterlapp
en blir ej 
korrekt 
ditsatt. 

Smutsigt, 
orent. 

Risk för att 
härvan 
fastnar på 
vägen, om 
ingen 
kilsterlapp 
håller 
trådarna på 
plats. Eller 
omarbete 
för 
operatör. 

3 10 9 270 

Oftare rengöring 
av banderoll 
stationen. 

32 

"Härvklipp" 
klipper ändarna 
på härvorna 
efter att de 
lindats omkring 
stolparna. 

Klipper 
dåligt. 

Skären till 
saxarna blir 
utslitna. 

Kassaktion. 

5 4 2 40 

Kontrolera skären 
oftare. 

33 

"Robot" Härvpinnar 
går av, 
eller att 
gejder går 
tungt. 

Utsliten/ 
skadad. 
Osmord 
gejder. 

Kassaktion. 

8 10 2 160 

Smörja gejder 
oftare, samt 
kontrollera 
härvarpinnarna. 

34 

"Härvformare" 
lägger rätt 
punkten där 
härvans trådar 
korsar varandra. 

Formar 
inte 
härvan 

Utsliten 
cylinder 

Etiketten 
omkring 
härvan 
sitter sämre. 
Härvans 
midja blir 
större. 

4 1 6 24 

Kontrollera 
cylindern mot 
läckage och glapp. 

35 

"Hydraulolja" 
Förser 
hydraulsystemet 
med olja. 

Sämre 
kontroll av 
rörelser, 
oxidations
skador, 
försämrad 
smörjning. 

Vatten eller 
luft i 
systemet. 

oljan 
komprimera
s mer än i 
orginalutför
ande. 

4 1 8 32 

Oljeprover. 

36 

"Spärrutlösare" 
gör att 
härvarstolparna 
kan vikas in lite 
och underlätta 
urlyft. 

Spärren 
släpper 
inte. 

Kärvande 
spärr, eller 
utsliten 
cylinder. 

Härvan blir 
svårare att 
lyftas ur. 

6 1 2 12 

Kontrollera 
cylindern mot 
läckage och glapp. 

 



 
 

Nr Funktion eller 
process 

Felsätt Felorsak Feleffekt A F U R Rekommenderad 
åtgärd 

37 

"Koppling" på 
monteringsmask
inen, denna 
sitter i mellan 
bandet, och 
hydraulmotorn. 

Lameller 
går 
sönder. 

Utsliten. Glapp i 
kopplingen. 

2 2 7 28 

Byta och serva 
kopplingen med 
tätare intervall 

38 

"vagndrift" till 
monteringsmask
inen. Driver 
vagnarnas 
omlopp. 

Vagnar går 
ej runt. 

Band har 
gått av, eller 
är skadat. 

Utebliven 
produktion. 

8 1 2 16 

Kontrollera om 
synliga skador på 
bandet finns. 

39 

"Givare" ger 
signaler om 
olika 
utrustningars 
läge. 

Ger inte 
signal. 

Trasig eller 
fel inställd. 

Utebliven 
produktion. 

8 6 5 240 

Täta kontroller av 
givarna, eller byta 
ut den med tätare 
intervall. 

40 

"Fästen och 
hållare på 
vagnar" håller 
fast härvorna på 
vagnarna. 

Håller inte 
härvan 
korrekt. 

Hållare har 
gått av. 

Härvan kan 
fastna och 
förhindra 
vidare 
montage. 

6 4 2 48 

Kontroll av 
vagnarna, byta 
hållare. 

41 

"Utskjutsdel på 
vagnar" skjuter 
ut samt håller i 
trådarnas bägge 
ändar. 

Låset eller 
utskjutet 
fungerar 
ej. 

Utsliten. Lägger 
trådarna fel. 

7 8 2 112 

Kontroll och byte 
av delar oftare. 

42 

"Hydraul 
motorer"  

Motorn 
driver inte. 

Utsliten. Utebliven 
produktion. 

8 1 3 24 

Känna på 
hydraulmotorn, 
vid hög värme, 
eller oljud, kan 
man misstänka att 
den är på väg att 
sluta fungera. 

 

  



 
 

Resistans tabeller 
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Operatörsunderhåll 
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Underhållsprogram 

ELSA 2 

Operatörsunderhåll 

 



 
 

Innehållsförteckning 

 

 

 

 

  Operation Intervall 

1 Ta bort eventuella lösa banderoller under plattan. Skift 

2 Töm trådkorgen Skift 

3 Ta bort lösa tändpärlor 3 x Skift 

4 Ta bort klippspill framsida Skift 

5 Ta bort klippspill baksida Skift 

6 Ta bort eventuella lösa banderoller från tänger och underdel Skift 

7 Ta bort lösa hylsor 2 x Skift 

8 Påfyllning av plast 2 x Skift 

9 Ta bort klippskrot från magneterna FM/EM 

10 Sopa golvet Skift 

 

 



 
 

 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Operatör. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. OPFU001 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 1 

Intervall:  Skift Tidsåtgång: 2 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Ta bort eventuellt lösa banderoller under plattan, efter klippen. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Kontakta maskinställare. Går inte problemet att lösa, lägg in notification/felanmälan 
till underhåll om du noterar slitage eller eventuella skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Operatör. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. OPFU002 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 2 

Intervall:   Skift Tidsåtgång: 2 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Töm trådkorgen, den behållaren för kasserade härvor som står i närheten av 
plockbordet, samt är uppmärkt med ”KASSTRÅD”. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Kontakta maskinställare. Går inte problemet att lösa, lägg in notification/felanmälan 
till underhåll om du noterar slitage eller eventuella skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Operatör. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. OPFU003 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 3 

Intervall: 3 x Skift Tidsåtgång: 3 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Ta bort lösa tändpärlor omkring TP-stationen, och lägg dem i den lilla plåtasken som 
syns på bilden. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Kontakta maskinställare. Går inte problemet att lösa, lägg in notification/felanmälan 
till underhåll om du noterar slitage eller eventuella skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Operatör. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. OPFU004 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 4 

Intervall:  Skift Tidsåtgång: 3 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Städa bort spillmaterial och skräp från klipp och skalstationen på maskinens framsida. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Kontakta maskinställare. Går inte problemet att lösa, lägg in notification/felanmälan 
till underhåll om du noterar slitage eller eventuella skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Operatör. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. OPFU005 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 5 

Intervall:  Skift Tidsåtgång: 3 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Städa bort spillmaterial och skräp från klipp och skalstationen på maskinens baksida. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Kontakta maskinställare. Går inte problemet att lösa, lägg in notification/felanmälan 
till underhåll om du noterar slitage eller eventuella skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Operatör. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. OPFU006 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 6 

Intervall:  Skift Tidsåtgång: 3 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Ta bort eventuella lösa banderoller från tänger och underdel av banderollstationen. 

  

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Kontakta maskinställare. Går inte problemet att lösa, lägg in notification/felanmälan 
till underhåll om du noterar slitage eller eventuella skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Operatör. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. OPFU007 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 7 

Intervall: 2 x Skift Tidsåtgång: 3 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Ta bort lösa hylsor ifrån golvet, uppsamlingskaret, samt inne under skyddshöljet vid 
stationerna för påföring av låshylsa samt kopplingshylsa. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Kontakta maskinställare. Går inte problemet att lösa, lägg in notification/felanmälan 
till underhåll om du noterar slitage eller eventuella skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Operatör. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. OPFU008 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 8 

Intervall: 2 x Skift Tidsåtgång: 3 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning: Granulat och nr 

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Påfyllning av plast 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Kontakta maskinställare. Går inte problemet att lösa, lägg in notification/felanmälan 
till underhåll om du noterar slitage eller eventuella skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Operatör. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. OPFU009 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 9 

Intervall: FM/EM Tidsåtgång: 4 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Ta bort klippskrot från magneterna. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Kontakta maskinställare. Går inte problemet att lösa, lägg in notification/felanmälan 
till underhåll om du noterar slitage eller eventuella skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Operatör. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. OPFU0010 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 10 

Intervall:   Skift Tidsåtgång: 8 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning: Sopborste, sopborste, skyffel 

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Sopa rent golvet omkring maskinen. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Kontakta maskinställare. Går inte problemet att lösa, lägg in notification/felanmälan 
till underhåll om du noterar slitage eller eventuella skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

 



 
 

Maskinställarunderhåll (härvarmaskin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

Underhållsprogram 

ELSA 2 
Maskinställarunderhåll 

(härvarmaskin) 

 

 



 
 

 

  Operation Intervall 

1 Kontroll av haspeln 6M 

2 Kontroll av trådspännarna 6M 

3 Kontroll av trådförarna 6M 

4 Kontroll av kedjorna 6M 

5 Kontroll av vändplattorna 6M 

6 Kontroll av trådlåsningen 6M 

7 Kontroll av trådledarhjul 6M 

8 Kontroll av härvarstolparna 6M 

9 Kontroll av proppsprutorna 6M 

10 Kontroll av härvformarna 6M 

11 Kontroll av härvarklippen 6M 

12 Kontroll av spärrutlösaren 6M 

13 Kontroll av roboten 6M 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU001 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 1 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera haspeln för härvarmaskinen, känn efter så att det inte haspeln glappar 
någonting, vid de två på bilden utmärkta axlarna. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU002 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 2 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 10 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera trådspännarna så att tråden löper lätt, att den inte skadar tråden. Kolla att 
lagringarna verkar i gott skick. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU003 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 3 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera trådförarna så att de inte glappar, att tråden löper lätt, samt att de inte gör 
någon åverkan på tråden. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållskoordinator) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU004 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 4 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 20 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera kedjorna, så att de har möjlighet att löpa fritt, och inte har direkt kontakt 
med andra maskindetaljer. Kontroller även att kedjan verkar hel och ren, samt 
välsmord, och att den inte slackar onormalt mycket. Under drift kan iakttagelser så som 
oljud, vibrationer eller onormal värmeutväxling göras.  

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU005 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 5 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera vändplattorna så att de verkar hela och ej glappar. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU006 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 6 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 20 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning: Insektsnyckel 

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera trådlåsningen så att den sitter fast ordentligt, och att dess komponenter 
verkar hela. Gör även en funktionskontroll av trådlåsningen, och säkerställ att den är i 
god funktion. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU007 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 7 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera trådledarhjulen, så att hjulen löper lätt och att de inte är skadade. 
Kontrollera även att hjulen inte på något vis skadar tråden. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU008 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 8 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 20 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning: Skruvmejsel, Sliputrustning 

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera härvarstolparna så att det inte finns några vassa kanter, om så är fallet 
måste dessa slipas/gradas bort. Kontrollera så att ingen propplast sitter i eller på 
härvarstolparna. Gör även en funktionskontroll av härvarstolparna, så man säkerställer 
sig om att de är i god kondition. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU009 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 9 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera sprutpaketet, så att det är helt och rent. Kontrollera även så att 
kontakterna är gott skick. Kontrollera eventuellt läckage på luftslangar och cylindrar. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0010 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 10 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera härvformaren, gör en funktionskontroll under drift, och se s att den verkar 
fungera som den ska. Kontrollera även om eventuellt läckage finns på luftslangar eller 
cylindrar. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0011 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 11 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera härvklippen, så att klippskären är fräscha. Kontrollera även att inga läckage 
finns på luftslangar eller cylindrar, samt eventuella slitningar på rörliga delar. Gör även 
en funktionskontroll under drift, där man kontrollerar att härvklippens funktion är i 
gott skick. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0012 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 12 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera spärrutlösaren, genom att göra en funktionskontroll under drift, och 
säkerställ att funktionens standard är god. Kontrollera även om det finns eventuella 
läckage på cylindrar samt luftslangar. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0013 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 13 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 10 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera roboten, genom att göra en funktionskontroll under drift, där man 
säkerställer sig om att roboten är i gott skick. Kontrollera eventuella läckage på 
cylindrar och luftslangar. Kontrollera så att alla detaljer till robotens gripfunktion av 
härvorna är hela, och i god kondition. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 



 
 

Maskinställarunderhåll (monteringsmaskin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E  



 
 

 

 

 

  

 

Underhållsprogram 

ELSA 2 
Maskinställarunderhåll 

(monteringsmaskin) 

 



 
 

 

  Operation Intervall 

14 Kontroll av vagnarna 6M 

15 Kontroll av skalningen (framsida) 6M 

16 Kontroll av trådklipp (framsida) 6M 

17 Kontroll av mätstation 2 6M 

18 Kontroll av skalningen (baksidan) 6M 

19 Kontroll av trådklipp (baksida) 6M 

20 Kontroll av mätstation 1 6M 

21 Kontroll av svetsarna 6M 

22 Kontroll av TP-delen 6M 

23 Kontroll av proppkontrollen 6M 

24 Kontroll av skruvar till styrplattor och bandet 6M 

25 Kontroll av SPRK monteringen 6M 

26 Kontroll av kopplingshylsa 6M 

27 Kontroll av trådvikare 6M 

28 Kontroll av låshylsa 6M 

29 Kontroll av utlyft 6M 

30 Kontroll av transportband 6M 

31 Kontroll av Luftslangar 6M 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU001 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 1 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 30 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera vagnarna, så att inga skruvar saknas eller sitter dåligt åtdragna. Kontrollera 
även att härvhållarna är hela och sitter som dem ska. Gör även en översyn av 
vagnarnas löpare och propphållare verkar intakta, dessa sitter på vagnarnas kortsidor, 
och är inringade på bilden nedan. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0015 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 15 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera skalningen (framsida) att skären är fräscha, och att den lilla borsten som tar 
bort skalrester är i bra skick. Gör även en kontroll av onormalt läckage av cylindern och 
dess luftslangar. Känn också på tillhörande cylindrar så att de verkar sitta fast, samt att 
man kan få en uppfattning om eventuella bussningar verkar utslitna. Gör även en 
funktionskontroll av skalningsstationen under drift. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0016 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 16 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera trådklippen (framsidan) att skären är fräscha. Gör även en kontroll av 
onormalt läckage av cylindern och dess luftslangar. Känn också på cylindern så att den 
verkar sitta fast, samt att man då kan få en uppfattning om eventuella bussningar 
verkar utslitna. Gör även en funktionskontroll av klippstationen under drift. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0017 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 17 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera mätstation (2) så att tråddelaren sitter som den skall, och att den inte har 
vridit sig. Kontrollera så att inte stationens kablage verkar slitet. Gör även en kontroll 
av onormalt läckage av cylindern och dess luftslangar. Känn också på cylindern så att 
den verkar sitta fast, samt att man då kan få en uppfattning om eventuella bussningar 
verkar utslitna. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0018 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 18 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera skalningen (baksida) att skären är fräscha. Gör även en kontroll av onormalt 
läckage av cylindern och dess luftslangar. Känn också på tillhörande cylindrar så att de 
verkar sitta fast, samt att man kan få en uppfattning om eventuella bussningar verkar 
utslitna. Gör även en funktionskontroll av skalningsstationen under drift. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0019 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 19 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera trådklippen (baksidan) att skären är fräscha. Gör även en kontroll av 
onormalt läckage av cylindern och dess luftslangar. Känn också på cylindern så att den 
verkar sitta fast, samt att man då kan få en uppfattning om eventuella bussningar 
verkar utslitna. Gör även en funktionskontroll av klippstationen under drift. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0020 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 20 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera mätstation (1) så att tråddelaren sitter som den skall, och att den inte har 
vridit sig. Kontrollera så att inte stationens kablage verkar slitet. Gör även en kontroll 
av onormalt läckage av cylindern och dess luftslangar. Känn också på cylindern så att 
den verkar sitta fast, samt att man då kan få en uppfattning om eventuella bussningar 
verkar utslitna. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0021 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 21 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera svetsarnas kablage så att de är i gott skick, samt att inga cylindrar eller 
luftslangar läcker onormalt mycket. Känn efter så att inga delar som cylindrar, 
länkarmar, verkar sitta löst, eller att någon bussning är sliten. Kontrollera så att 
svetsarnas slipskivor inte är utslitna och behöver bytas ut. Gör även en 
funktionskontroll under drift. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0022 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 22 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 10 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera TP-stationen så att klippskären som klipper loss tändpärlan är i gott skick. 
Kontrollera så att inga cylindrar eller luftslangar läcker onormalt mycket. Känn även 
efter så att inga delar verkar glappa eller sitta löst. Gör även en funktionskontroll under 
drift, där kan man vara vaksam och kontrollera tången som greppar tändpärlan, att inte 
denna är utsliten eller kärvar, denna är inringad på bilden nedan. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0023 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 23 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontroll av stationen för proppkontroll, Kontrollera den lilla cylindern som är inringad 
på bilden, så att den är i god kondition, och inte är utsliten eller att läckage har 
uppstått. Kontrollera luftslangar och dess anslutningar emot luftläckage. Gör också en 
funktionskontroll under drift för att säkerställa att stationen fungerar korrekt.  

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0024 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 24 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 10 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera styrplattorna på bandet. Styrplattorna är utmärkta med pilar på bilden 
nedan, kontrollera att styrplattorna sitter på plats och att inga skruvar till dem saknas. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0025 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 25 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontroll av SPRK monteringsstationen görs genom att göra en funktionskontroll, samt 
att man ser över den lilla givaren som är inringad på bilden nedan. Kontrollera även 
SPRK monteringsstationen med avseende på onormala läckage vad det gäller 
tillhörande cylindrar samt luftslangar. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0026 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 26 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera stationen för montering av kopplingshylsa genom att göra en 
funktionskontroll. Gör också en liten kontroll av att alla ingående delar sitter fast, så att 
ingenting glappar eller håller på att lossna. Kontrollera även så att det inte finns några 
läckage på luftslangar eller cylindrar. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0027 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 27 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera stationen för trådvikningen genom att göra en funktionskontroll. Gör också 
en liten kontroll av att alla ingående delar sitter fast, så att ingenting glappar eller 
håller på att lossna. Kontrollera även så att det inte finns några läckage på luftslangar 
eller cylindrar. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0028 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 28 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera stationen för montering av låshylsa genom att göra en funktionskontroll. 
Gör också en liten kontroll av att alla ingående delar sitter fast, så att ingenting glappar 
eller håller på att lossna. Kontrollera även så att det inte finns några läckage på 
luftslangar eller cylindrar. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0029 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 29 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 10 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Gör en funktionskontroll av urlyften och kontrollera att den fungerar som det är tänkt. 
Gör eventuella justeringar på gripklon. Kontrollera cylindrar och luftslangar emot 
eventuella läckage som verkar onormala. Gör en mindre besiktning så att alla delar 
sitter fast ordentligt, samt att urlyftens tillhörande fjädrar som är utmärkta med pilar 
på bilden nedan, inte är skadade. Kontrollera även att de inringade givarna och dess 
tillhörande kablage är i god kondition. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0030 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 30 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 5 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollera att transportbandets band, ligger i centrum av bandets bana, och att det 
inte ligger och skaver emot någonting. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0031 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 31 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 20 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Gör en mindre översyn av hela maskinens luftsystem och tillhörande luftslangar, för att 
kontrollera att inga läckage finns. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 



 
 

Maskinställarunderhåll (underhållsaktiviteter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F  



 
 

 

 

 

  

Underhållsprogram 

ELSA 2 

Maskinställarunderhåll 

(underhållsaktiviteter) 

Mogge 

 



 
 

  



 
 

  Operation Intervall 

1 Kontrollav givare TP 1M 

2 Rengöring banderolltillslutare 1M 

3 Byte returluftsfilter 1M 

4 Smörjning drivhjul och kasslucka 1M 

5 Filterbyte hydraul aggregat 1M 

6 Proppverktygsöversyn 1M 

7 Rengöring krympstation 1M 

8 Översyn jordlinor 3M 

9 Oljebyte växellåda 3M 

10 Kontroll av givare monteringsmaskin 3M 

11 Rengöring smörjning SPRK styrningen 3M 

12 Smörjning av axlar för härvformaren 4M 

13 Smörjning banderolltänger 4M 

14 Smörjning axlar haspel 4M 

15 Kontroll av skalstationerna 4M 

16 Smörjning styrplåtar 6M 

17 Kontroll av svetskablage 6M 

18 Smörjning av påförningsstation för kopplingsrör och kopplingshylsa 6M 

19 Smörjning kedjor till vagnar 6M 

20 Kontroll av styrbussning 6M 

21 Kontroll av robot 6M 

22 Smörjning gejdrar proppsprutor 6M 

23 Smörjning stolpfällare 6M 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA001 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 1 

Intervall: 1M Tidsåtgång: 30 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontrollav givare TP. En givare sitter på TP stationen mitt på monteringsmaskinen, 
denna skall kontrolleras att den är hel och i bra skick, om så inte är fallet, bör den bytas 
ut mot en ny. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA002 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 2 

Intervall: 1M Tidsåtgång: 120 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning av 
uppgift: 

Rengöring banderolltillslutare, Ta bort hela ”linjalen” som banderolltillslutarna 
sitter monterade på, och plocka bort fastsittande klisterlappar. Lägg sedan 
”linjalen” med banderolltillslutarna i ett bad med avfettning. Innan denna 
bonteras på sin plats igen, kan man blåsa av den med tryckluft, så att den är 
ordentligt torr. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA003 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 3 

Intervall: 1M Tidsåtgång: 30 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning: Returluftsfilter (Art nr: 1792) 

 

Beskrivning av 
uppgift: 

Byte returluftsfilter, byt de två returluftsfiltrena som syns på bilden nedan, det 
ena sitter under haspeln på härvarmaskinen, och det andra sitter ner efter 
golvet i höjd med påföringsstationen för lås och kopplingshylsan. Dessa skall 
bytas ut mot nya filter, (Art nr: 1792). 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA004 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 4 

Intervall: 1M Tidsåtgång: 30 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Smörjning drivhjul och kasslucka, på bilden nedan syns det vart man skall smörja. I 
bägge ändar och på båda sidorna (totalt fyra), på transportbandet till 
monteringsmaskinen sitter det lager som skall fettas in.  Även luckan för kasserade 
härvor skall smörjas (totalt två). På varje lager sitter det en fettnippel. Tänk på att inte 
överdosera fett, då kan man omedvetet skynda på att lagret slits. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA005 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 5 

Intervall: 1M Tidsåtgång: 30 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning: Filter (Art nr: 1865) 

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Filterbyte hydraul aggregat, byt filtret till hydraul aggregatet. På bilden syns vart 
hydraul aggregatet sitter. Detta skall bytas till ett nytt filter (Art nr: 1865) 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Drift 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA006 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 6 

Intervall: 1M Tidsåtgång: 4 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning: Näbbtång 

 

Beskrivning av 
uppgift: 

Proppverktygsöversyn, Proppverktyget, skall göra små spår längst in emot 
proppen, i trådens isolering, som sedan skall vara lätt att dra bort. Går 
isoleringen att dra av hyffsat lätt, så kan man konstatera att proppverktyget är i 
gott skick samt uppfyller sin funktion. Däremot om så inte skulle vara fallet kan 
man anta att proppverktygen kan vara utslitna. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA007 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 7 

Intervall: 1M Tidsåtgång: 30 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning: Master Vitolja (Art nr: 14008) 

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Rengöring krympstation, Krympstationen är inringat och syns på bilden nedan. Ta bort 
krympverktyget som sitter under plattan där pilen visar. Krympverktyget skall avfettas 
och sedan vid montage igen, smörjer man upp glidlager och rörliga delar till 
krympstationen med Master Vitolja (Art nr: 14008). 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Drift 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA008 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 8 

Intervall: 3M Tidsåtgång: 15 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning av 
uppgift: 

Översyn jordlinor, se över jordlinorna så att dessa sitter ihop och inte är 
skadade. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA009 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 9 

Intervall: 3M Tidsåtgång: 45 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning: Mobil HD 80W-90 (SAP nr: 127732) 

 

Beskrivning av 
uppgift: 

Oljebyte växellåda, Byt till ny olja Mobil HD 80W-90 (SAP nr: 127732). Växellådan 
som oljan skall bytas i är inringad på bilden, och är belägen bredvid 
transportbandet på monteringsmaskinen. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA0010 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 10 

Intervall: 3M Tidsåtgång: 30 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning av 
uppgift: 

Kontroll av givare monteringsmaskin, kontrolleras genom att man gör en 
funktionskontroll, och ser om maskinen stannar utifall en härva sitter kvar i 
någon av vagnarna efter att den egentligen skulle ha blivit bortlyft, av 
urlyftarklon. Det finns en givare på ovansidan, i närheten av urlyftarklon, samt 
en nerefter golvet under maskinen. Om maskinen inte stannar under detta test 
så är någon av givarna ur funktion. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhåll. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFU0011 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 11 

Intervall: 3M Tidsåtgång: 120 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning: Master Vitolja (Art nr: 14008) 

 

Beskrivning av 
uppgift: 

Rengöring smörjning SPRK styrningen, Ta bort hela SPRK styrnings stationen och 
gör rent denna med avfettning. När man gjort rent SPRK stationen smörjer man 
den med Master Vitolja (Art nr: 14008), innan man återmonterar den. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA0012 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 12 

Intervall: 4M Tidsåtgång: 15 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning: Master Vitolja (Art nr: 14008) 

 

Beskrivning av 
uppgift: 

Smörjning av axlar för härvformaren, smörj de två på bilden inringare axlarna till 
härvformaren, dessa axlar finns på bägge sidor om härvmaskinen, så totalt skall 
fyra axlar smörjas, två på varje sida. Dessa skall smörjas med Master Vitolja (Art 
nr: 14008), detta är ett smörjmedel på sprayburk. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA0013 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 13 

Intervall: 4M Tidsåtgång: 15 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning: Master Vitolja (Art nr: 14008) 

 

Beskrivning av 
uppgift: 

Smörjning banderolltänger, smörj där pilarna på bilden visar, smörj strax 
ovanför och strax under, plattjärnet som axlarna går igenom. Undvik att få 
smörjolja på tängerna som placerar klisterlappen omkring härvan. Dessa skall 
smörjas med Master Vitolja (Art nr: 14008), detta är ett smörjmedel på 
sprayburk. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA0014 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 14 

Intervall: 4M Tidsåtgång: 30 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning av 
uppgift: 

Smörjning axlar haspel, på härvmaskinens haspeldel, ingår ett antal axlar som 
skall smörjas med Master Vitolja (Art nr: 14008). På bilden nedan pekar pilar 
där man hittar de axlar som skall smörjas. Två axlar syns dåligt på bilden, men 
är placerade under vagnarna. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA0015 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 15 

Intervall: 4M Tidsåtgång: 15 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning: Master Vitolja (Art nr: 14008) 

 

Beskrivning av 
uppgift: 

Kontroll av skalstationerna, kontrollera så att skalskären är hela, ingenting 
verkar vara glapp eller sitta löst, kontrollera så att inget läckage finns på 
cylindrar eller luftslangar och dess anslutningar, samt smörj rörliga delar på 
skalstationerna med Master Vitolja (Art nr: 14008). 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA0016 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 16 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 15 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning: Master Vitolja (Art nr: 14008) 

 

Beskrivning av 
uppgift: 

Smörjning styrplåtar, smörj styrplåtarna till vagnarna på härvmaskinen, som är 
utmärkta med pilar på bilden nedan. Eftersom styrplåtarna sitter lite 
svåråtkomligt så får man smörja där man har möjlighet att komma åt. De skall 
smörjas med Master Vitolja (Art nr: 14008). 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA0017 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 17 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 45 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning av 
uppgift: 

Kontroll av svetskablage, Kontrollera all tillhörande kablage till maskinens två 
svetsar. Säkerställ att alla kablar är hela och i bra skick. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA0018 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 18 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 15 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning: Master Vitolja (Art nr: 14008) 

 

Beskrivning av 
uppgift: 

Smörjning av påförningsstation för kopplingsrör och kopplingshylsa, Smörj 
stationen för påföring av kopplingsrör, kopplingshylsa samt trådvikaren som är 
inringade på bilden nedan. Alla rörliga delar skall smörjas med Master Vitolja 
(Art nr: 14008). 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA0019 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 19 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 20 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning: Master Vitolja (Art nr: 14008) 

 

Beskrivning av 
uppgift: 

Smörjning kedjor till vagnar, Kedjorna till härvarmaskinens vagnar, som är 
inringade på bilden nedan, skall smörjas med Master Vitolja (Art nr: 14008). 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA0020 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 20 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 15 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning:  

 

Beskrivning 
av uppgift: 

Kontroll av styrbussning, Kontrollera styrbussningen som syns på bilden. Kontrollera 
om bussningen verkar glapp, om så är fallet måste bussningen bytas ut. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp/Drift (funktionskontroll) 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA0021 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 21 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 20 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning: Master Vitolja (Art nr: 14008) 

 

Beskrivning av 
uppgift: 

Kontroll av robot, gör en funktionskontroll av roboten. Smörj gejderskenan som 
löper mellan härvmaskinen och monteringsmaskinen.  En pil på bilden nedan 
visar en rörlig funktion som ser ut som en liten kamaxel, denna skall smörjas upp. 
Smörjningen görs med Master Vitolja (Art nr: 14008). Kontrollera slangar mot 
läckage. 

 

 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA0022 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 22 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 15 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning: Master Vitolja (Art nr: 14008) 

 

Beskrivning av 
uppgift: 

Smörjning gejdrar proppsprutor, gejdrarna skall smörjas med fett som man 
pumpar i nipplarna som är inringade på bilden nedan, samt att på bilden där 
pilarna visas skall man smörja axlarna med Master Vitolja (Art nr: 14008), detta 
är ett smörjmedel på sprayburk. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

  



 
 

Dokumentationstyp: Instruktion, förebyggande underhålls aktiviteter. Maskinställare. 

Maskinstatus: Stopp 

 

Utfärdad av: M.L 

Dokument nr. MSFUA0023 

Avdelning/Hus: Elmonteringen/267 

Maskin: ELSA 2 

Station/Uppgift: 23 

Intervall: 6M Tidsåtgång: 20 min Utgåva: 1 Datum: 2013-06-26 

Verktyg/utrustning: Master Vitolja (Art nr: 14008) 

 

Beskrivning av 
uppgift: 

Smörjning stolpfällare, smörj stolpfällar mekanismen, de är som synes inringade 
på bilden nedan. Dessa skall smörjas med Master Vitolja (Art nr: 14008). 
Konrollera även så att ingen propplast sitter i stolpfällarna. 

 
 

Åtgärd vid 
avvikelse: 

Lägg in notification/felanmälan till underhåll om du noterar slitage eller eventuella 
skador. 

Problem? Notification/Felanmälan till underhåll. 
Vid akuta händelser: Notification/felanmälan och ring: 5312 (Underhållsplanerare) 

 

 


