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Sammanfattning 
Idag är Suzuki Garphyttan AB (SG) en del av Suzuki Metal Industry Group vilket är ett 

Japanskt företag. SG är världsledande inom tillverkningen av avancerad fjädertråd som 

används till olika fordonsapplikationer. Kärnverksamheten hos SG är tillverkning och 

försäljning av ventilfjädertråd, plattråd och profiltråd, oljehärdad tråd, rostfri fjädertråd samt 

fjädrar. SG har tillverkning av bland annat ventilfjädrar till lastbilar i Fjäderfabriken som är 

beläget inom fabriksområdet i Garphyttan. Fjäderfabriken genomför ett förbättringsarbete 

med avsikt att lägga om sin funktionella produktion till linjeproduktion. Kunderna kräver 

kvalitetscertifieringar och en del kunder har själva avvecklat sin kvalitetskontroll på 

tillexempel fjädrar. Hela kvalitetskontrollen och kvalitetsgarantin ligger då som ansvar hos 

fjädertillverkningen. Det medför ännu högre krav på kvalitet och driftssäkerhet hos 

leverantörerna. Utifrån mätning av utnyttjandegraden i form TAK-mätning på slipmaskiner 

fås data och information om orsakerna till bland annat maskinstillestånd. Det ger underlag till 

det fortsatta förbättringsarbetet med slipmaskinerna. Projektet som genomförts var TAK-

mätning av slipmaskiner och det arbetet har fungerat väl. De resultat som kommit fram har 

lett till att det som tidigare varit indikationer på låg utnyttjandegrad har mätts och 

dokumenterats. I det fortsatta arbetet rekommenderas bland annat förebyggandeunderhåll och 

beställningsorder på slipade fjädrar till operatörerna för att få en jämnare produktion. Ordern 

skall vara inom rimlig produktionskapacitet och med största fokus på kvalitet.  

 

Abstract 
Today's Suzuki Garphyttan AB (SG) part of the Suzuki Metal Industry Group. Which is a 

Japanese company. SG is a world leader in the manufacturing of advanced spring wire used 

for various automotive applications. The core business of SG is the manufacturing and sales 

of valve spring wire, flat wire and profiled wire, oil quenched wire, spring wire, and stainless 

steel spring wire.  SG has its own manufacturing of valve springs for trucks in the Spring 

shop. It´s located within the SG factory area. Spring shop implements an improvement with 

the intention to changes todays functional production to line production. The customers 

require quality certifications and some customers have themselves wound up its quality 

control on for spring. The quality control and quality guarantee is then responsible for spring 

production. This means even higher quality and reliability of the manufacturers. Spring shop 

improvement work to restructure from even higher quality and reliability of the 

manufacturers.  From the OEE-analysis of grinders machine available data and information 

on the reasons for include machine downtime. Through the analysis of the measurement 

results are obtained for the continued improvement of the grinding machine increase 

utilization and thus secure future production volumes.  The project undertaken was OEE-

analysis of grinding machines and it has worked out well. The results that come up have led to 

what has previously been indications to low utilization now has been measured and 

documented.  Recommendation to SG is to work with preventive maintenance to have a 

uneven get a smoother production, a custom orders to the grinders operator are allocated to 

plots the day before. Order shall be within a reasonable production capacity and with the 

utmost focus on quality. 
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Förord 

Examensarbetet är min sista kurs tillhörande Maskiningenjörsprogrammet på Örebro 

Universitet. Projekt var att genomföra en TAK-mätning, mäta utnyttjandegraden på tre 

slipmaskiner i Fjäderfabriken som är en avdelning hos Suzuki Garphyttan. TAK-mätnings 

projektet kommer utifrån en omstrukturering som ska genomföras Fjäderfabriken. Det är 

utvecklingsingenjör Stefan Kandelid, Suzuki Garphyttan, som ansvarar för 

omstruktureringsprojektet och också varit min handledare till examensarbetet. Tack Stefan för 

förtroendet och för god handledning. Mart Öhr min handledare från Örebro Universitet, vill 

jag tacka för positiv och god handledning. För att kunna genomföra TAK-mätningen har jag 

behövt vara i Fjäderfabriken vid slipmaskinerna. Så tack till Flödeschef Björn Pettersson med 

sin tekniker och sina operatörer för ett trevligt och informativt bemötande. Jag vill också 

tacka David Thureborn, Suzuki Garphyttan med medarbetare för ett trevligt bemötande och 

bra förutsättningar för examensarbetet. 
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1 Inledning 

1.1 Suzuki Garphyttan AB 

Indistrin etablerade sig i Garphyttan redan 1906 med bearbetning av bland annat tråd och 

sedan 1920-talet har ventiltråd till fordon varit huvudtillverkningen. Suzuki Garphyttan AB 

har sin tillverkning i Gaphyttan 15 km väster om Örebro. Idag är Suzuki Garphyttan AB (SG) 

en del av Suzuki Metal Industry Group som är ett Japanskt företag. SG är världsledande inom 

tillverkningen av avancerad fjädertråd som används till olika fordonsapplikationer. SG har 

även kontor och trådtillverkning i Tyskland, USA, Kina och England [1]. 

 

 

 

 

 

 

Karta över SGs kontor och tillverkning i världen. 

I dag är det sammanlagt 350 anställda i Garphyttan. År 2012 hade SG en omsättning på  

760 000 (TKR). 

Alla avdelningar på SG är kvalitetscertifierade enligt ISO/TS 16949 som är ett 

kvalitetsledningssystem för leverantörer till bilindustrin. SG är även miljöcertifierade enligt 

ISO 14000 (miljöledning ISO14001:2004) [2]. 

1.2 Trådtillverkning och material 

Kärnverksamheten hos SG är tillverkning och försäljning av ventilfjädertråd, plattråd och 

profiltråd, oljehärdad tråd, rostfri fjädertråd samt fjädrar. Tråd som säljs vidare användas 

bland annat i tillverkningar av ventilfjädrar samt olika transmissionsfjädrar till fordon.   

Tråden levereras till kunder över världen, mest till Europa. Den egna tråden levereras även till 

Fjäderfabriken på SG där det tillverkas framförallt ventilfjädrar till lastbilar. De största 

kunderna är Volvo och Scania [1]. 

 

 

 

 

          Ventilfjäder i Volvolastbil. 
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Materialbeskrivning  

SG använder ett superrent stål som är speciellt framtaget för tillverkningen av tråd och bland 

annat ventilfjädrar. Stålet som SG använder i tillverkningen är OtevaR 70 SC har de 

egenskaper som krävs för att klara av de utmattningskrav som ställs på fjädrarna. Allt stål i 

tillverkningen har testats hos SGs test labb med egna metoder för att säkerställa renheten och 

hållbarheten i stålet. E-modul (elasticitet) ca: 206 kN/mm2.G-modul (skjuvspänning) ca: 79,5 

kN/mm2. [1] 

OTEVAR  70 SC Oljehärdad SICr-sammansättning. 

Kemisk sammansättning: 

C %: 0.50-0.60 

Si %: 1.20 – 1.60 

Mn %: 0.50 – 0.80 

P max %: 0.025 

S max %: 0.020 

Cr %: 0.50 – 0.80 

[1].         

1.3 Fjäderfabriken, Suzuki Garphyttan 

SG har egen tillverkning av bland annat ventilfjädrar till lastbilar i Fjäderfabriken som är 

beläget inom fabriksområdet i Garphyttan. Fjäderfabriken genomför ett förbättringsarbete 

med avsikt att lägga om sin funktionella produktion till linjeproduktion. 

 

 

 

 

 

 

 

Layout och produktionsföljd i Fjäderfabriken i dag. 

 

Tråden kommer från SGs egna tråddragning till Spinningsmaskinen.  

1)Spinningsmaskin. 2)Anlöpningsugn. 3)Slipmaskiner. 4)Kulbombningsmaskin. 

5)Värmeförsättning. Efter värmeförsättningen packas fjädrarna och levereras till kund. 
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1.4 Slipmaskin 

Slipmaskiner som slipar fjädrar är del i Fjäderfabrikens fjädertillverkning. Fjädrarna slipas på 

båda ändarna till ca 270 grader. Vanligaste tråddimensionerna på fjädrar varierar mellan 3,40 

– 5,40 mm i diameter, och det är de dimensionerna som oftast slipas i de slipmaskiner som 

ska undersökas. Slipmaskinerna är från OMD: modellerna MA10-99, MA10-95 och MA13.  

 

 

 

 

 

         

             

 

 

 

 

 

 

Electronic precision spring end grinding machine OMD MA10/2 E [3]      Slipad fjäder. 

   

1.5 Fjäderbranschen 

Utifrån intervju med Flödeschef Björn Pettersson på Fjäderfabriken beskrev han marknaden 

enligt följande. Marknaden för tråd till bland annat olika fjädrar till fordonsindustrin har haft 

en lång utvecklingstid. Tillverkningsperioderna har varit långa och kontinuerliga. Under 

produktionsutvecklingen har även kraven på kvalitet och säkerhet hela tiden ökat. Kunderna 

kräver kvalitetscertifieringar och en del kunder har själva avvecklat sin kvalitetskontroll på 

tillexempel fjädrar. Hela kvalitetskontrollen och kvalitetsgarantin är fjädertillverkningens 

ansvar. Det medför ännu högre krav på kvalitet och driftssäkerhet hos tillverkarna. För att 

kunna konkurrera på marknaden som tråd och fjäder leverantörer till fordonsindustrin krävs 

kontinuerligt förbättringsarbete som leder till utveckling av effektivitet, kvalitet och säkerhet i 

produktionen. (Bilaga A:1, muntliga källor). 
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1.6 Projekt och avgränsningar 

För att kunna möta dagens och framtidens kvalitetskrav och konkurrens inom tråd- och fjäder 

tillverkning arbetar redan SG i dag med ständiga förbättringar i sin verksamhet. 

Examensarbetets projekt är att genomföra en TAK-mätning på slipmaskiner i Fjäderfabriken 

hos SG. Fjäderfabriken omstrukturerar sin funktionella produktion till linjeproduktion och 

genom TAK-mätning av slipmaskinerna ska SG få information om utnyttjandegraden hos 

slipmaskinerna. Det är viktigt att se om slipmaskinerna utgör en flaskhals eller om de kan 

höja sin utnyttjandegrad och vad som krävs för att höja utnyttjandegraden.  

 

TAK = Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte.  

 

TAK-mätning av slipmaskinerna ska påvisa orsakerna till maskinstillestånd och därigenom 

visa vad som kan göras för att öka utnyttjandegraden och produktionskapaciteten. Syftet är att 

sammanställa data på hur stor del av tillgänglig produktionstid som maskinen används 

respektive står stilla, samt mer i detalj precisera orsakerna till stillestånd. Idag antas 

slipmaskinerna ha en låg nyttjandegrad. Antagandet görs utifrån det ojämna 

produktionsflödemålet som inrapporteras av slipmaskinsoperatörerna. Utifrån TAK-

mätningen vill SG öka sin utnyttjandegrad av slipmaskinerna.  

 

TAK-mätningen görs på tre slipmaskinerna i Fjäderfabriken. Till förfogande vid utförandet av 

TAK-mätningen finns arbetsplats, dator, skyddskläder samt handledare på SG. 

Slipmaskinerna som skall undersöks är MA10-99, MA10-95 och MA13. Tidsstudien på 

maskinstillestånden avgränsas till 10 dagar förmiddagsskift eller eftermiddagsskift. 

Cykeltiderna och kassation kommer mätas under tre veckor. 
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2 Bakgrund 

2.1 Nulägesbeskrivning 

SG har startat ett projekt för att göra om layouten i produktionen och samtidigt se över 

arbetsgången. Kapaciteten i slipmaskinerna har då visat sig vara i minsta laget. För att 

säkerställa kommande produktionsvolymer utan att investera i fler slipmaskiner behöver 

utnyttjandegraden i befintliga maskiner höjas. 

Idag tros slipmaskinerna utnyttjandegrad vara låg. Det ojämna produktionsflödet borde vara 

en indikation på låg utnyttjandegrad. En av anledningarna till den låga utnyttjandegraden är 

bland annat maskinstillestånd under tillgänglig produktionstid. SG behöver hjälp med att 

samla in data på hur stor del av tillgänglig produktionstid som maskinen används respektive 

står stilla, samt mer i detalj precisera orsakerna till stillestånd. För att effektiv mäta 

utnyttjandegraden av tillgänglig produktionstid hos slipmaskinerna är TAK-mätning en 

passande metod.  

Fjäderfabrikens förbättringsarbete med att omstrukturera från funktionell produktion till 

linjeproduktion gör det också viktigt att undvika flaskhalsar, som i detta fall kan orsakas av 

slipmaskinerna. Utifrån TAK-mätningen på slipmaskiner fås data och information om 

orsakerna till bland annat maskinstillestånd. Genom analys av mätresultatet fås underlag för 

det fortsatta förbättringsarbetet med slipmaskinerna för att öka utnyttjandegraden och därmed 

säkra framtida produktionsvolymer.  

2.2 Problemformulering 

TAK-mätning på slipmaskinerna på Fjäderfabriken genomförs för att komma tillrätta med den 

låga utnyttjandegraden av maskinerna. Orsaken till det kan bland annat vara maskinstillestånd 

orsakade av mekaniska fel hos maskinen. Dessa fel kan eventuellt uppstå på grund av dåligt 

förebyggande underhåll, gamla och slitna maskindelar samt felinställningar på maskinerna. 

TAK-mätningen bör ge information om slipmaskinernas tillgänglighet, anläggningsutbyte, 

och kvalitetsutbyte, vilket är värdefull information för det fortsatta förbättringsarbetet och 

omstruktureringen till linjeproduktion. 

2.3 Suzuki Garphyttan TAK-mätning 

Suzuki Garphyttan har en avdelning som arbetar med bland annat TAK-mätningar. Utifrån att 

ta del av SGs eget material har följande information tolkats. SG har en TAK-

mätningsutrustning installerad på fabriksdelen för skalning av tråd. Innan TAK-mätning 

installerades på skalningen har en förstudie år 2009 genomförts som visat att det finns behov 

av TAK-mätning för förbättringsarbetet.   

Projektdefinitionens bakgrund är: ”hårdnad konkurrens som ställer krav på 

kostnadssänkningar, kvalitet och leveransprecision”.  

Syftet är: ”Påbörja resan med OEE arbetet genom att få igång fungerande 

tillgänglighetsuppföljning med stopporsaker. I ett senare skede skall även fartförluster samt 

kvalitetsförluster adderas till en fullständig OEE uppföljning per vald maskin”. 
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2.4 Tidigare extern TAK-mätning 

Idag finns det ett antal företag som arbetar TAK-mätningar. Det är ökande krav på effektivitet, 

kvalitet och driftsäkerhet för att kunna konkurrera har gjort det aktuellt med TAK-mätningar. 

Det finns tidigare både litteratur och tidigare gjorda rapporter inom området för kvalitets- och 

förbättringsarbete där TAK-mätning finns som en viktig del när det gäller halv – och 

helautomatiska system.  

En rapport från 2011 visar en undersökning i om TAK-mätningar är användbart i även små 

företag inte bara större företag. Slutsatsen var att många mindre företag inte känner till TAK, 

och det kan bland annat bero på felaktig bild över kostnader för att implementera TAK och att 

de tror sig utnyttja sin utrustning effektivt. [4].  

Ett annat examensarbete som undersökt TAK värdet vid produktion av plastdetaljer med syfte 

att ta fram ett system som mäter utnyttjandegraden av företagets tillverkningskapacitet är gjort 

2006. Där slutsatsen är att bland annat införa bättre larmsystem, minska stilleståndstiden efter 

större haverier samt införa treskift för att öka utnyttjandegraden av utrustningen [5]. 

2.5 Beskrivning av teknikområdet 

Teknikområdet är industriell tillverkning och produktionsteknik. För att förstå och genomföra 

en TAK-mätning krävs kunskaper om de teorier och metoder som berör och har med TAK-

mätning som en del. Det är framför allt kunskap om kvalitetstekniker, tillverkningstekniker 

samt viss materialkunskap som krävs för att kunna genomföra TAK-mätningen på 

slipmaskinerna i Fjäderfabriken.  

TAK-mätningen utförs som examensarbete för Maskiningenjörsprogrammet. 

Maskiningenjörsprogrammet och dess innehåll utgör en fullgod kunskapsgrund för TAK-

mätningen. För att kunna utföra TAK-mätning med mer trovärdigt resultat krävs det fördjupad 

kunskap i tillexempel Lean och TPU som ger en holistisk bild och där TAK-mätning kan ingå 

som en del. Det är lämpligt att få fördjupad kunskap i TAK-mätning genom litteraturstudier 

och tidigare undersökningar. 

2.6 Suzuki Garphyttan, Lean 

SG har under senare tid arbetat med att implementera Lean i hela organisationen och där 

innefattas även Fjäderfabriken. Fjäderfabriken tillverkar och säljer ventilfjädrar till lastbilar. 

Examensarbetet görs utifrån en del av Lean. Examensarbetets uppgift är att göra en TAK-

mätning på slipmaskinerna som slipar fjädrar och finns i Fjäderfabriken. Fjäderfabriken är 

under utveckling av Linjeproduktion som examensarbetet är en del i. Examensarbetet är även 

en del i SGs kvalitetsutveckling och fortsatta förbättringsarbete utifrån kvalitetscertifieringen 

enligt ISO/TS 16949. 
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2.7 Teori 

2.7.1 Lean 

Lean har blivit framgångsrikt och är vanligt förekommande i den svenska bilindustrin och 

tillverkningsindustrin under senare år. Det är ofta Toyota Produktions System som används 

som förebild i Lean sammanhang [6]. Grunden för Lean är att eliminera fel och brister och 

därigenom skapa störningsfria flöden [7]. 

Det mest väsentliga med Lean är är det holistiska systemtänkandet. Systemsynsättet betyder 

att fokus bör läggas på organisationen eller enheten som helhet innan fokuseringen läggs på 

delarna i till exempel produktionen. Russell Ackoff, Professor Emeritus på Wharton menar att 

man förklarar problemen genom diskussion, men ännu bättre att lösa dem genom att använda 

faktabaserade verktyg, och bästa sätt att eliminera problemen genom att förstå syftet med 

systemet och använda innovativt tänkande. Leans kraft ligger i att lära sig av misstag och 

avvikelser och hela tiden förbättras [8]. 

Gemba är ett japanskt uttryck och används inom Leanfilosofin. Gemba innebär att närvara där 

aktiviteterna sker och söka fakta. Bästa ledarskapet är nära medarbetarna i verksamheten. 

Implementering av Lean ska göras i hela företaget inte bara på kontoret [8]. 

2.7.2 Totalt produktivt underhåll. 

TPU (engelska TPM, Total Productive Maintenance) kan ingå som en del i Lean eller lyftas ut 

och arbetas med separat. Implementering av TPU som metod och arbetssätt på rätt sätt 

resulterar i att utrustning/maskiner utnyttjas på bästa sätt. Med arbetssättet TPU undviks 

maskinhaverier och täcker tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och investering. TPU motsvarar 

utrustningens livscykel och är inriktat på att förebygga. TPU utgör basen för snabba, stabila 

omställningar. Begreppet innefattar operatören, produkten, processen och miljön. Medarbetare 

skall ta så mycket ansvar som möjligt och specialkompetens ska frigöras till mer komplexa 

proaktiva arbetsuppgifter. Begrepp inom TPU ” Styrning baseras på fakta” [8].  

TPU består av tre byggstenar: Driftstörningar (hjärnan), Operatörsunderhåll (hjärtat), 

förbättringsgrupper (musklerna) [9]. 

Total utrustningseffektivitet är en av grundpelare i TPU. Utrustningseffektivitet består av tre 

delar Tillgänglighet, Anläggningseffektivitet och Kvalitetsutbyte (TAK) [10]. 

Förbättring av företagets effektivitet är ett av de större områdena inom TPM. Direkt kopplat 

till detta område är följande aktiviteter: 

 Ständiga förbättringar. 

 Operatörsunderhåll. 

 Speciallistunderhåll. 

 Kompetensutveckling. 

Syftet att arbeta med effektivitet är att företaget skall kunna utnyttja produktionsprocessen i 

företaget på ett sätt som ger nöjdare kunder genom leveranssäkerhet med kvalitet, ökad 

avkastning och säkrare produktion. TAK är ett mått på effektivitet av utrustningen i 
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produktionen. Med TAK kan det mätas hur väl en investering utnyttjas och hur effektivt ett 

flöde är hos utrustningen. TAK är en mätparameter som främst användas för att mäta 

automatiska och halvautomatiska system [11]. 

2.7.3 5S 

Begreppet 5S kan översättas som:  

 Sortera. 

 Strukturera. 

 Städa.  

 Standardisera. 

 Skapa vana. 

5S är en förutsättning för slöserifri produktion [6]. 

Allt inom 5S är nära sammanlänkat med TPU, och det mest relevanta är standarderna. S5 och 

standardiserings arbete gör att det totala produktiva underhållet blir mer effektivt.  5S ger en 

också en visuell styrning [8]. 

 

Standardisering, syftar till att ska bästa möjliga arbetsplats. Skapa ordning och reda hos både 

personal och arbetsplats. Det är viktigt med synlighet, där färgmärkning och standardiserad 

märkning tydliggör avvikelser [6]. 

2.7.4 TAK-mätning 

Total utrustningseffektivitet (TAK), (engelska OEE, Overall Equipment effectiveness) innebär 

ett arbete med minimering av spill och förluster. Förluster finns i driftstid, nettodriftstid och 

värdeadderande driftstid. Total utrustningseffektivitet används med fördel i automatiska 

system och halvautomatiska system. Anledningen är att det behövs en fast cykeltid som styr 

arbetstakten. TAK tar inte heller hänsyn till antalet personer som arbetar i systemet [10]. 

 

TAK-mätning = Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande, och Kvalitetsutbyte. Inom TAK finns 

det en uppdelning med sex stora förluster, som sedan är kategoriserade i tre förluster TAK. 

Tillgänglighet, förluster på grund av maskinhaveri som kräver reperationstid. Stoppen varar 

länge än 10 min. Anläggningsutnyttjande, kortare stopp varar mindre än 10 min som till 

exempel påfyllning av material och material som fastnat i maskinen. Kvalitetsutbyte, defekter 

som leder till skrotning eller omarbetning. Reducerat utbyte kan bero på råmaterial och 

processens förmåga [8]. 

 

De sex förlusterna: 

1) Utrustningsfel och avbrott (T). 

2) Ställtid och justeringar (T). 

3) Reducerad hastighet (A). 

4) Tomgång och småstopp (A). 

5) Defekter i processen (K). 

6) Reducerat utbyte, uppstartsförluster (K).[8]. 
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2.7.5 Huvudprocesser med stödprocesser 

Syftet med varje process är att tillfredsställa sina kunder med så liten resursåtgång som 

möjligt. För att kunna driva en process krävs olika resurser som till exempel information, 

planering, resurser och arbetstid. Det är även viktigt att leverantörerna till processen 

tydliggörs och blir informerade om vad som krävs. Vid fokusering på processer flyttas 

uppmärksamheten från enskilda produkter till de ”aktivitetskedjor” som skapar dem.  

Hur resultatet blir är viktigare än frågeställning: vem som gör vad. Processfokusering ger 

bättre möjlighet att uppnå en gemensam vision eftersom det blir tydligare hur olika 

medarbetare bidrar till slutresultatet. Resurser och energi skall läggas på ständiga och 

förebyggande processförbättringar, inte på tillfälliga lösningar. Varje separat fel eller 

avvikelse från det förväntade resultatet bidrar med viktig information om processen. Vid 

utvärdering och sammanställning av avvikelser fås information om vad som behöver 

förbättras i processen [6]. 

 

En systematisk genomgång av processerna och dokumentation av flödesscheman leder till nya 

idéer om förbättringar och optimeringar av processerna och dess samverkan mellan varandra 

[9]. 

2.7.6 Intervjuer och datainsamling 

Inom forskningslitteraturen diskuteras ofta två olika begrepp som kvantitativ och kvalitativ 

forskningsmetodik. Kvantitativ forskningsmetodik bygger på de data som insamlas i form av 

siffror och mängder eller kan omvandlas till siffror och mängder och därefter analyseras. I 

kvalitativ metodik kan och bör inte informationen behandlas med siffror som tillexempel 

djupintervju och observationer. Metoderna har fördelar och nackdelar och kan med fördel 

kombineras [12]. 

 

Det finns två huvudsakliga typer av data. Det ena är primärdata där undersökaren själv samlar 

in data till undersökningen. Primärdatainsamlingen bygger på att hitta och sedan mäta den 

informationen. Den andra typen av data är sekundärdata som är tidigare undersökningar och 

befintlig statistik. För insamling av primärdata krävs att finna den befintliga informationen 

[13]. 
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3 Metod för TAK-mätning 

3.1 Intervju, Mälardalens Högskola 

För mer information om hur TAK-mätning kan utföras har en muntlig telefon intervju gjorts 

med Antti Salonen från Mälardalens Högskola. Antti är universitetslektor på akademin för 

innovation, design och teknik. Antti har erfarenhet av TAK-mätningar och några av hans 

rekommendationer är klocka att stillestånden själv vid maskinen, intervjua operatörer om 

orsaker till maskinstillestånd och vara tydlig med att det är maskinen som mäts. Använd de 

stoppkoder som behövs för ett noggrant resultat samt undersök befintliga underhållssystem 

och befintlig data. (Bilaga A.1, muntliga källor). 

3.2 TAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar slipmaskinernas totala effektivitet under ett dygn. 

3.3 Huvudprocess med stödprocesser  

TAK-mätningen på slipmaskiner görs utifrån tidigare litteraturstudier och intervjuer. Varje 

slipmaskin ses som en huvudprocess med de viktigaste stödprocesserna. Processynsättet 

tydliggör några stödprocesser som har stor inverkan på slipmaskinernas effektivitet.  

 

 

 

 

 

 

Processbild med slipmaskin som huvudprocess och tillhörande stödprocesser. 

Slipmaskin

Fjäder från spinning

Operatör

Förebyggande UH

God kvalitet och 

nöjda kunder ger 
fortsatt 

verksamhet. 
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3.4 Tillgänglighet 

För att kunna mäta tillgängligheten på slipmaskinerna har litteraturstudier, intervjuer samt 

studier av SGs egna TAK-mätningar på trådavdelningen utförts.  

Intervju har utförts med flödeschef, tekniker och operatörer som är direkt knutna till 

Fjäderfabriken och slipmaskinerna. Vid intervjun användes kvalitativ metod och var ämnade 

för framtagning av specifika stoppkoder till slipmaskinerna. Intervjuunderlaget används för 

utveckling av stoppkoder anpassade till TAK-mätningen på slipmaskinerna. De intervjuade 

har fått svara på frågorna vilken är den vanligaste orsaken till maskinstillestånd och hur har 

stoppet åtgärdats och av vem. (Bilaga A:1, muntliga källor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudnivåer, typ av förlust och stoppkoder till slipmaskinerna på SG. 

Tidsmätning av maskinstillestånd har utförts utifrån de specifikt framtagna stoppkoderna för 

att enkelt kunna noteras och tolkas. Tidsmätningar i produktionen har genomförts genom att 

studera, mäta och anteckna varje stopp maskinen har. Mätningen ger information om vad som 

orsakat stoppet på maskinen, vilken åtgärd som utförts, av vem felet åtgärdas och hur länge 

stoppet varat. Mätning av slipmaskinernas stillestånd har utförts under tio dagar på plats vid 

maskinerna. Mätningen har gjorts på både förmiddagsskiftet respektive kvällsskiftet, och med 

olika skiftlag för att få så mycket information som möjligt. Mätprotokoll med stoppkoder 

utvecklade till slipmaskinerna för tidsstudierna har använts. Bilaga A:1. 
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Slipskiva 

3.5 Anläggningsutnyttjande 

Cykeltiderna för respektive slipmaskin har noterats vid olika tidpunkter för att kunna få en så 

korrekt uträkning av ett medeltal för varje maskin som möjligt. Cykeltiderna noterats utifrån 

stickprovsavläsningar som gjort under en period på tre veckor. Tidtagningar har gjorts för 

fjäder från inmatning till slipning och till utmatningen vilket även inkluderar flytten mellan 

in/utmatning och slipskiva. Det är två tallrikar med plats för 80 eller 96 fjädrar i respektive 

slipmaskin beroende på vilken fjädersort som slipas. Bilaga A:2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flödeslayout i slipmaskinen. 

 

3.6 Kvalitetsutfall 

Under en treveckorsperiod mäts antalet producerade fjädrar i respektive slipmaskin. Efter 

varje skift fyller operatören i antal producerade och antal kasserade fjädrar i ett för ändamålet 

framtaget protokoll. Operatörerna har intervjuats om vilka fjäderkassationer som är mest 

aktuella. Även under tidsstudien har det kunnat fastställas vilka kassationer som är av vikt och 

bör ingå i protokollet. I protokollet framgår anledningen till kassationen av fjädrarna. 

Bilaga A:3 

3.7 Sammanställning 

Sammanställningar av samtlig mätdata har gjorts i Excel för att sedan önskad information 

skall kunna hämtas, läsas och analyseras i till exempel diagram och tabeller.  

3.8 Beräkning av TAK 

TAK- beräkningen är anpassad utifrån slipmaskinerna i Fjäderfabriken då det inte går att 

generalisera företag, maskin eller produkt som ska mätas. TAK-mätningen bör ta hänsyn till 

schemalagda tiden med inkluderade eller exkluderade raster samt företagets förebyggande 

underhåll inkluderat eller exkluderat i planerad produktionstid. 

 

Fjädertallrik 

vid 

in/ut matning 
In/ utmatning 

fjäder 

Fjädertallrik 

vid 

Slipning 
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𝑻𝒊𝒍𝒍𝒈ä𝒏𝒈𝒍𝒊𝒈𝒉𝒆𝒕 =  (𝑠𝑐ℎ𝑒𝑚𝑎𝑙𝑎𝑔𝑑𝑡𝑖𝑑 − 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑) / 𝑠𝑐ℎ𝑒𝑚𝑎𝑙𝑎𝑔𝑑𝑡𝑖𝑑 
Tillgängligheten, T är ett mått på hur stor det av tillgänglig produktionstid som används till 

produktion. Förluster i tillgänglig produktionstid kan bero på underhåll, materialbrist och 

driftstopp i maskinen [14,15]. 

Beräkningen är gjord och redovisas utifrån varje maskins schemalagda produktionstid. Den 

observerade tiden är under tio dagar förmiddag eller eftermiddagsskift. Den schemalagda 

tiden är den observerade tiden. Stopptiden är den uppmätta tiden för maskinstillestånd under 

observationstiden. 

 

𝑨𝒏𝒍ä𝒈𝒈𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒖𝒕𝒃𝒚𝒕𝒆 
=  (𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 /𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑) / (𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 / 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑) 

Anläggningsutbyte, A jämförelse av teoretiskt optimal produktionen och den verkligt 

uppmätta produktionen. A visar på förluster i produktionstakten och icke önskade 

begränsningar i utrustningen [14].  

Beräkning på optimal produktion har gjorts utifrån en tre veckors stickprovsmätning på 

cykeltider samt tidsmätning av flytt av tallrikar mellan slipning och in/utmatning av fjädrar.  

Cykeltiden på uppmätt produktion är beräknad på ett medeltal på uppmätta cykeltider under 

tre veckor. Beräkningen redovisas utifrån varje slipmaskins medelcykeltid.  

 

𝑲𝒗𝒂𝒍𝒊𝒕𝒆𝒕𝒔𝒖𝒕𝒃𝒚𝒕𝒆 =  (𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) / 𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 
Kvalitetsutbytet, K visar antal producerade med rätt kvalitet [14,15]. Kassationen är den 

sammanlagda kassationen oavsett anledningen till kassationen. Beräkningen är gjord utifrån 

det producerade antalet och kasserade antalet som mätts under tre veckor. 

 

𝑻𝑨𝑲 =  𝑇 ∗  𝐴 ∗  𝐾  
Genom att multiplicera de tre komponenterna fås TAK-värdet. Vilket visar maskinens 

utnyttjandegrad [14,15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK beräkning. 
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3.9 Framtagning lathund för TAK-mätning 

Det är svårt att generalisera TAK-mätnings upplägg till alla företag och deras tillverkning. Det 

är viktigt att göra TAK-mätningen utifrån företaget och utrustningen eller maskinens unika 

förutsättningar som tillexempel schemalagdtid vid maskin och företagets syn på förebyggande 

underhåll respektive underhåll. För att enkelt kunna genomföra TAK-mätning och för att det 

skall vara tidsbesparande för andra att genomföra likande TAK-mätningar har en modell 

utarbetats. Modellen har vuxit fram under uppgiftens arbetsgång med litteraturstudier, 

intervjuer och mätningar. TAK-mätningsmodellen är användbar för halv- och hel automatiska 

system. Lathunden skall underlätta för en TAK-mätning. Syftet är att enkelt anpassa TAK-

mätningen till det företag, utrustning och produkt som skall mätas och samtidigt få med viktig 

information om och kring maskinen eller utrustningen. Genom att sitta vid maskinen och göra 

mätningar samt att intervjua operatörer kommer det fram annan viktig information om 

processen och maskinen eller utrustningen. Den informationen är ofta relevant för det 

fortsatta förbättringsarbetet kring tillexempel maskinen. Bilaga B.  

3.10 Metodkritik 

Vid mätning av utnyttjandegraden hos tillexempel maskiner blir inte resultatet rättvist om 

TAK-mätningen generaliseras. TAK-mätningen bör genomföras utifrån företaget, utrustningen 

och produkterna. Det är viktigt att innan TAK-mätningen anpassat mätningen utifrån de 

förutsättningar som råder.  

TAK-mätningen på slipmaskinerna har anpassats utifrån de förutsättningar som råder kring 

slipmaskinerna. Eftersom tiden på examensarbetet var begränsad har TAK-mätningen gjorts 

utifrån det. Det hade säkert kommit fram mer information om slipmaskinerna om TAK-

mätningen gjorts under en längre tid. Det som kommit fram i resultatet ger ändå indikationer 

om hur hög utnyttjandegraden är på slipmaskinerna.  

TAK-mätning är en metod för att mäta utnyttjandegraden på maskiner som använts under en 

längre tid och det finns mycket litteratur och dokumentation om TAK-mätning. 

Till grund för rapporten ligger litteraturstudier, intervju med Antti på Mälardalens Högskola 

avsnitt 3:1, intervju med SG medarbetare kopplade till slipmaskinerna avsnitt 3:4, studier av 

tidigare TAK-mätningsrapporter och SGs egna TAK-mätnings dokument. Utifrån hur TAK-

mätningen på slipmaskinerna utförts bör resultatet vara trovärdighet. Trots det finns det risk 

för felkällor och feltolkningar utifrån den mänskliga faktorn. Rapporten är gjord av en person 

så det är den personens noggrannhet i mätningar och tolkningar av intervjuer som påverkar 

resultatet.  

 

 

 

 

 

 



 

  19 (34) 

 

3.11 Verktyg 

Utrustning som använts vid genomförandet av TAK-mätningen: 

 Litteraturstudier och intervju relevant för TAK-mätning. 

 Slipmaskiner för fjäderslipning i produktion.  

 Upprättade protokoll för TAK-mätning av slipmaskinerna. 

 Tidtagare för tidsmätning. 

 Dator för sammanställning av data och rapportskrivning. 
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4 Resultat 

 

4.1 Slipmaskin MA10-99 

Diagrammet visar orsakerna till maskinstillestånd på slipmaskin MA10-99 indelat på 

huvudnivåerna förebyggande, tillgänglighet och tomgång med tillhörande stoppkoder.  

 

Tillgänglighet. 

De mest tidsförödande stoppen under möjlig produktionstid är följande:  

 Utrustningsfel pga. slaggning. 

 Uppstartsförluster. 

 Mek. T2; Fjäder inte laddat i tallrik. 

Under huvudnivå förebyggande visar sortbyte, nya rör en stor andel minuterar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slipmaskin MA10-99 huvudnivåer, stoppkoder och antal minuter stillestånd. 

 

𝑻 =  (𝟒𝟖𝟔𝟎 𝒎𝒊𝒏 –  𝟏𝟔𝟐𝟐 𝒎𝒊𝒏) / 𝟒𝟖𝟔𝟎 𝒎𝒊𝒏 =  𝟎, 𝟔𝟕 =  𝟔𝟕 %  

Antal minuter är beräknade utifrån tidsstudien av MA10-99, men inte uppdelat på sorter. 

4860 min. = observerade antalet minuter.  

1622 min. = maskinstillestånd vid observationstiden. 
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Anläggningsutnyttjande. 

Diagrammet visar olika cykeltider i sekunder på Y-axeln och olika sorter och datum X-axeln 

hos slipmaskin MA10-99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika cykeltider för olika fjädersorter hos slipmaskin MA10-99. 

 

𝑨 =  𝟕𝟎𝟎 𝒔𝒕./𝒉.  /𝟏𝟏𝟏𝟐 𝒔𝒕./𝒉. =  𝟎. 𝟕𝟕𝟓 =  𝟕𝟔% 
 

Optimal cykeltid. 

Beräknad optimal cykeltid med 2 tallrikar och med tiden till och från flytt av tallrikar. 

Beräkning optimal produktion. 

480 min – (35 min. automatisk skärpning + 80 min. möte, slaggning och städning) =365 min. 

= 21900 sek.  / 394 sek. = 55.58 cyklar/dag = 8893 st. / 8 h. 1111.6 st./h. Ca 1112 st./h. 

Uppmätt cykeltid. 

Beräkning uppmätt cykeltid. Medeltal utifrån 15 dagars mätning av cykeltid. 

480 min – (35 min. automatisk skärpning + 80 min. möte, slaggning och städning) =365 min. 

= 21900 sek.  / 508 sek. = 43.11 cyklar/dag = 6898 st. / 8 h. 862.2 st./h. Ca 862 st./h. 

Kvalitetsutbyte 

Kvalitetsutbytet är beräknat på producerat antal och antal kassationer under tre veckor 

(måndag – fredag) och för varje skift. 

𝑲 =  (𝟓𝟐𝟔𝟔𝟎 𝒔𝒕 –  𝟑𝟒𝟓 𝒔𝒕) / 𝟓𝟐𝟔𝟔𝟎 𝒔𝒕 =  𝟎. 𝟗𝟗𝟑 =   𝟗𝟗 % 
 

TAK-tals beräkning för MA10-99 ger följande resultat: 

𝑻 ∗ 𝑨 ∗ 𝑲 =  ( 𝟎. 𝟔𝟕 ∗ 𝟎. 𝟕𝟔 ∗ 𝟎. 𝟗𝟗) = 𝟎. 𝟓𝟎 = 𝟓𝟎 %                                                                                       
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4.2 Slipmaskin MA10-95 

Diagrammet visar orsakerna till maskinstillestånd på slipmaskin MA10-95 indelat på 

huvudnivåerna förebyggande, tillgänglighet och tomgång med tillhörande stoppkoder.  

 

Tillgänglighet. 

De mest tidsförödande stoppen under möjlig produktionstid är följande:  

 Uppstartsförluster. 

 Utrustningsfel, justering av slipar efter byte. 

Under huvudnivå förebyggande visar skärpning på tidskrävande insatser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slipmaskin MA10-95 stoppkoder och antal minuter stillestånd. 

𝑻 =  (𝟒𝟖𝟔𝟎 𝒎𝒊𝒏 –  𝟏𝟎𝟓𝟕 𝒎𝒊𝒏) / 𝟒𝟖𝟔𝟎 𝒎𝒊𝒏 =  𝟎, 𝟕𝟖 =  𝟕𝟖 %  

Antal minuter är beräknade utifrån tidsstudien av MA10-95, men inte uppdelat på sorter. 

4860 min. = observerade antalet minuter.  

1057 min. = maskinstillestånd vid observationstiden. 
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Anläggningsutnyttjande. 

Diagrammet visar olika cykeltider i sekunder på Y-axeln och olika sorter och datum X-axeln 

hos slipmaskin MA10-95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika cykeltider för olika fjädersorter hos slipmaskin MA10-95. 

𝑨 =  𝟖𝟐𝟑 𝒔𝒕./𝒉.  / 𝟗𝟑𝟐 𝒔𝒕./𝒉. =  𝟎. 𝟖𝟖 =  𝟖𝟖% 
 

Optimal cykeltid. 

Beräknad optimal cykeltid med 2 tallrikar och med tiden till och från flytt av tallrikar. 

Beräkning optimal produktion. 

480 min – (35 min. automatisk skärpning + 80 min. möte, slaggning och städning) =365 min. 

= 21900 sek.  / 470 sek. = 46.60 cyklar/dag = 7455 st. / 8 h. 931.8 st./h. Ca 932 st./h.  

Uppmätt cykeltid. 

Beräkning uppmätt cykeltid. Medeltal utifrån 15 dagars mätning av cykeltid. 

480 min – (35 min. automatisk skärpning + 80 min. möte, slaggning och städning) =365 min. 

= 21900 sek.  / 532 sek. = 41.17 cyklar/dag = 6586 st. / 8 h. 823.3 st./h. Ca 823 st./h.       

Kvalitetsutbyte 

Kvalitetsutbytet är beräknat på producerat antal och antal kassationer under tre veckor 

(måndag – fredag) och för varje skift. 

𝑲 =  (𝟏𝟐𝟑𝟗𝟎𝟕 𝒔𝒕 –  𝟓𝟐𝟏 𝒔𝒕) / 𝟏𝟐𝟑𝟗𝟎𝟕 𝒔𝒕 =  𝟎. 𝟗𝟗𝟔 =   𝟗𝟗 % 

TAK-tals beräkning för MA10-95 ger följande resultat: 

𝑻 ∗ 𝑨 ∗ 𝑲 =  ( 𝟎. 𝟕𝟖 ∗ 𝟎. 𝟖𝟖 ∗ 𝟎. 𝟗𝟗) = 𝟎. 𝟔𝟖 = 𝟔𝟖 % 
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4.3 Slipmaskin MA13 

Diagrammet visar orsakerna till maskinstilleståndet på slipmaskin MA13 och antal minuter de 

varat. Diagrammet visar orsakerna till maskinstillestånd på slipmaskin MA13 indelat på 

huvudnivåerna förebyggande, tillgänglighet och tomgång med tillhörande stoppkoder.  

 

Tillgänglighet. 

De mest tidsförödande stoppen under möjlig produktionstid är följande:  

 Utrustningsfel på grund av utsug. 

 Uppstartsförluster. 

Under huvudnivå förebyggande är det skärpning som kräver mest tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slipmaskin MA13 stoppkoder och antal minuter stillestånd. 

𝑻 =  (𝟒𝟖𝟔𝟎 𝒎𝒊𝒏 –  𝟏𝟑𝟎𝟎𝒎𝒊𝒏) / 𝟒𝟖𝟔𝟎 𝒎𝒊𝒏 =  𝟎, 𝟕𝟑 =  𝟕𝟑 %  

Antal minuter är beräknade utifrån tidsstudien av MA13. 

4860 min. = observerade antalet minuter.  

1300 min. = maskinstillestånd vid observationstiden. 
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Anläggningsutnyttjande. 

Diagrammet visar olika cykeltider i sekunder på Y-axeln och sort och datum X-axeln hos 

slipmaskin MA13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika cykeltider för en fjädersort hos slipmaskin MA13. 

 

𝑨 =  𝟕𝟎𝟕 𝒔𝒕./𝒉.  / 𝟖𝟓𝟗 𝒔𝒕./𝒉. =  𝟎. 𝟖𝟐 =  𝟖𝟐% 
 

Optimal cykeltid. 

Beräknats optimal cykeltid med 2 tallrikar och med tiden till och från flytt av tallrikar. 

Beräkning optimal produktion. 

480 min – (35 min. automatisk skärpning + 80 min. möte, slaggning och städning) =365 min. 

= 21900 sek.  / 510 sek. = 42.94 cyklar/dag = 6870 st. / 8 h. 858.75 st./h. Ca 859 st./h.  

Uppmätt cykeltid. 

Beräkning uppmätt produktion. Medeltal utifrån 15 dagars mätning av producerat antal. 

480 min – (35 min. automatisk skärpning + 80 min. möte, slaggning och städning) =365 min. 

= 21900 sek.  / 620 sek. = 35.32 cyklar/dag = 5652 st. / 8 h. 706.45st. / h. Ca 707 st./h.       

Kvalitetsutbyte 

Kvalitetsutbytet är beräknat på producerat antal och antal kassationer under tre veckor 

(måndag – fredag) och för varje skift. 

𝑲 =  (𝟏𝟒𝟏𝟐𝟕𝟎 𝒔𝒕 –  𝟏𝟖𝟔𝟖 𝒔𝒕) / 𝟏𝟒𝟏𝟐𝟕𝟎 𝒔𝒕 =  𝟎. 𝟗𝟖𝟔 =   𝟗𝟗 % 
 

TAK-tals beräkning för MA13 ger följande resultat: 

𝑻 ∗ 𝑨 ∗ 𝑲 =  ( 𝟎. 𝟕𝟑 ∗ 𝟎. 𝟖𝟐 ∗ 𝟎. 𝟗𝟗) = 𝟎. 𝟓𝟗 = 𝟓𝟗 %  
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4.4 Jämförelse MA10-99, MA10-95 & MA13 

Diagrammet visar skillnaderna mellan slipmaskinernas maskinstillestånd i huvudnivåerna. 

MA10-99 har störts antal minuter maskinstillestånd där det är 918 minuter stillestånd på 

grund av förebyggande tid. Vid jämförelse mellan MA10-99 och MA10-95 under huvudnivå 

tillgänglig maskintid har MA10-99 mer än dubbelt så många minuter maskinstillestånd än 

MA10-95. Utifrån 4860 observerade minuter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämförelse slipmaskinernas huvudnivåer och antal minuter maskinstillestånd. 
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Diagrammet visar en jämförelse över slipmaskinernas stillestånds i minuter under 

huvudnivåerna tillgänglig produktionstid och tomgång. Tillgänglighet, tillgänglig 

produktionstid och tomgång är de huvudnivåerna som anger att slipmaskinen har haft 

maskinstillestånd under planerad produktionstid. Diagrammet visar även stoppkoderna till 

respektive huvudnivå som anger anledningen till maskinstilleståndet. Utifrån 4860 

observerade minuter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämförelse av slipmaskinernas stillestånd i huvudnivå tillgänglighet och tomgång med 

stoppkoder. 

 

TAK jämförelse mellan slipmaskinerna visar att maskin MA10-95 har den högsta 

utnyttjandegraden med 68 % och MA10-99 har lägsta med 50 %. 

 

 

 

 

Tabellen visar en jämförelse över slipmaskinernas utnyttjandegrad.  

 

 

Maskin Tillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte TAK

MA10-99 67% 76% 99% 50%

MA10-95 78% 88% 99% 68%

MA13 73% 82% 99% 59%
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5 Diskussion 

5.1 Värdering av resultat 

Projektet som skulle genomföras var TAK-mätning av slipmaskiner och det har genomförts 

och har fungerat väl. De resultat som kommit fram har lett till att det som tidigare varit 

indikationer nu har mätts och dokumenterats.  

 

Resultaten som visar TAK-talet hos de undersökta slipmaskinerna är troligtvis rimliga och 

trovärdiga men inte exakta. TAK-mätningen är utförd av en person och dennes 

uppfattningsförmåga och noggrannhet. Mätningen är främst baserad på uppmätta siffror och 

det är svårt att vinkla eller lägga till egna värderingar uppmätta siffror, så resultatet är 

trovärdigt. Mätningen är dessutom gjord under en begränsad, relativt kort, tidsperiod. 

Begreppet tillgänglighet är med i rapporten som två olika betydelser. Den ena tillgängligheten 

är i TAK-mätningen och står för T i Tillgänglighet. Den andra tillgängligheten är med i 

huvudnivåerna för stoppkoder till maskinstillestånd, där tillgänglighet innebär möjlig 

produktionstid. 

TAK-mätning och de observationer som gjorts på slipmaskinerna har gett förtaget en 

dokumenterad grund att arbeta vidare med. TAK-mätning löser i sig inte de problem som 

finns kring slipmaskinerna, men det ger bra information till SGs fortsatta förbättringsarbete. 

Utifrån TAK-mätning finns det förutsättningar att genomföra förbättringar och det är upp till 

SG att bestämma hur de vill jobba vidare med informationen. 

SGs Fjäderfabrik håller på med att lägga om produktion från funktionell till linjeproduktion 

och det var därför viktigt med en TAK-mätning för att komma fram till eventuella flaskhalsar. 

Investeringen i linjeproduktionen skall leda till en hållbar utveckling vad det gäller kvalitet, 

effektivitet och resursbesparing. Det ska leda till att Fjäderfabriken får fortsätta med 

verksamheten och det leder i sin tur till fortsatta anställningar och utveckling och utbildning 

av personalen. Det medför en positiv inverkan på de anställda i Fjäderfabriken.  

De resultat som TAK-mätningen gett är specifika för slipmaskinerna på Fjäderfabriken. Det är 

gamla maskiner som kan vara svåra att jämföra med andra nyare maskiner. Däremot är 

TAK-mätningen är väldigt användbar på halv och helautomatiska system. Det är en trovärdig 

mätning och rätt i tiden då företag behöver effektiviseras, utvecklas och gå med vinst för att 

kunna konkurrera och överleva. TAK-mätningen behöver modifieras utifrån varje företag, 

produkt och utrustning, men grunderna är desamma. Under TAK-mätningarna på slipmaskiner 

fölls sig det enkelt och naturligt att göra en lathund för TAK-mätning.  

Lathunden är gjord så det enkelt går att anpassa TAK-mätningen till respektive företag, 

maskin och produkter. Bilaga B. 
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5.2 Fortsatt arbete 

5.2.1 Förebyggandeunderhåll 

För att kunna lägga om skiftgången till förslagsvis två skift eller dagtid behövs det ett 

välfungerande förebyggande underhåll samt ett tillgängligt underhåll för akuta lösningar. De 

som arbetar med underhåll av slipmaskiner behöver vara utbildade och kunniga för att göra 

långsiktiga lösningar. Det är även viktigt att både underhållstekniker och operatörer förstår 

vikten att observera avvikelser i maskinerna för att kunna planera in det förebyggande 

underhållet innan maskinhaveri. Det är operatörsbrist vid slipmaskinerna när någon operatör 

är sjuk eller ledig. Det innebär att dennes maskiner blir stående, vid byte till exempel två skift 

skulle det problemet lösas.  

5.2.2 Standarder och ställtider 

För ett fortsatt förbättringsarbete rekommenderas mer eller uppdaterade standarder kring 

slipmaskinerna. Genom att ta del i och dokumentera operatörernas arbetssätt och därigenom 

få fram de bästa metoderna för bland annat sort och slipskivebyte och kan slipmaskinerna 

effektiviseras. 

5.2.3 Broms till slipskivor 

I slipmaskinerna behövs en bromsanordning till slipskivorna så de kan bromsas effektivt, idag 

kan det ta upp till 45 min innan skivan stannar. Det är lång tid för en åtgärd, till exempel 

slaggning som i sin tur tar ca 10 minuter. Det är även i säkerhetsynpunkt viktigt att det blir en 

låsfunktion på fronten till slipmaskinerna så den inte kan öppnas när slipskivan fortfarande 

snurrar. 

5.2.4 Indikator vid maskinstopp 

För att snabbare kunna åtgärda maskinstillestånd och samtidigt ge operatörerna mindre tid vid 

maskinerna som har en hög bullernivå skulle det vara bra med någon form av sökare/larm. 

Sökaren/larm skall uppmärksamma till operatören vid maskinstillestånd eller annat 

driftproblem. 

5.2.5 Jämnare produktionstakt 

Det är till och från en ojämn produktion av slipade fjädrar och för att få en jämnare 

produktion kan en beställningsorder fördelas på skiften dagen innan. Ordern skall vara inom 

rimlig produktionskapacitet och med största fokus på kvalitet.  

 

När operatören slipat sitt beställda antal kan det finnas tid kvar för slaggning, städning och 

observation av avvikelser hos slipmaskinen. Operatören skall vid arbetets slut dokumentera 

och rapportera det slipade antalet fjädrar. Har inte det beställda antalet kunnat slipas skall det 

rapporteras som avvikelse och det maskinfel som orsakat maskinstilleståndet skall åtgärdas 

för långsiktig drift. 
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5.2.6 Kvalitet på fjädrarna till slipmaskiner 

En stor påverkan på både sliptider och produktivitet har kvaliteten på fjädrarna som skall 

slipas. Det är viktigt att fjädrarna som ska slipas har hög kvalitet på tråden och rätt spinnings 

dimensioner . Fel dimensionerade fjädrar ger längre cykeltider i slipningen och dessutom 

leder det till mer kassationer. För att kunna komma till rätta med det är det viktig att fjädrarna 

som kommer från spinningen har kontrollerats under spinnprocessen. Kontroll av fjädrarna 

som spinns bör ske kontinuerligt för att minska produktion av dåliga fjädrar.  

5.2.7 TAK-mätning på spinnigsmaskinen 

Det är väldigt viktigt för slipmaskinernas effektivitet att de får fjädrar med god kvalitet. För 

att underlätta spinningsmaskinens förbättrings och kvalitetsarbete rekommenderas TAK-

mätning. 

5.2.8 Operatörsutbildning 

Operatören är den viktigaste delen hos slipmaskinerna i det dagliga arbetet, och eftersom 

maskinerna är gamla kvävs det olika kunskap om de olika maskinerna. För att öka kunskapen 

hos operatörerna skulle viss tid kunna avsättas för att de skall kunna utbilda och tipsa 

varandra om hur maskinerna kan utnyttjas på effektivaste och mest resurssparande sättet. 

Operatörerna på de olika skiften har varierande kunskap om slipmaskinerna och skulle kunna 

tillföra varandra mycket i slipmaskinskunskap. 

5.2.9 Cykeltider 

Idag kan det vara stora variationer i cykeltider och några av orsakerna till det är:  

 Slagg pga. dåligt utsug. 

 För höga temperaturer på grund av olika till- och från luft.  

 Vilken status det är på slipskivan, nyskärpt eller bytt ger snabbare sliptider. 

 Kvalitet på fjädern från spinningen och kvalitet på tråden. 

 Tråddimension på fjärdarna påverkar hur mycket material som slipas bort, större 

fjäder längre sliptid.  

Vid förebyggande underhåll och god kvalitet på fjädrarna från spinningen kan vissa av 

hastighetsförlusterna minskas. 

5.2.10 MA10-99 

Behöver förbättra sitt luftutsug som inte suger ut det oönskade slagget utan operatörerna får 

lägga extra tid på att slagga, vilket innebär maskinstillestånd som inte är planerade. Det kan 

eventuellt hjälpa med ett rakt bakåtgående utsug istället för det idag väldigt vinklade och 

uppåtgående. MA10-99 har även problem matning av tallriken vid in/utmatning av fjädrar. 

Det kan eventuellt bero på indexpinnen som inte känner av rätt eller att det är tallrikens 

montering på ”rotationen” som inte är ok. Jämförelse med MA10-95 och MA13 visar att de 

inte har maskinstillestånd som beror av detta. Kan kanske vara idé att titta på liknande 

lösningar till MA10-99. 
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5.2.11 MA10-95 

MA10-95 är den enda slipmaskinen av de observerade som har manuell skärpning, vilket 

innebär att maskinen stannar och står stilla till operatören startar skärpning och när det är 

färdigskärp måste operatören starta maskinen för slipning. Om MA10-95 hade automatisk 

skärpning skulle maskinstillestånden minska. Vid tidsmätningen var det största anledningen 

till maskinstillestånd väntan på start av skärpning eller start av slipning då operatör arbetat 

med annan Slipmaskin.  

5.2.12 MA13 

MA13 borde också utrustas med helautomatisk skärpning, i dag slipar maskinen tills 

operatören anger skärpning. Vid hel automatik skulle det sparas tid och skärpningen skulle 

ske efter samma antal slipcyklar.  
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6 Slutsatser 

 

 

 

 

Jämförelsetabell utifrån utnyttjandegraden hos slipmaskinerna. 

 

 TAK-talet visar slipmaskinernas utnyttjandegrad utifrån de mätningar som gjorts ger 

ett rimligt resultat, det överensstämmer med tidigare indikationer vad det gäller 

utnyttjandegraden. 

 

 Noggrannhet och trovärdighet i resultatet ligger som ansvar hos den som gjort 

mätningarna. Det ändå dock endast en person som gjort mätningen och det är dennes 

noggrannhet som avgör. 

 

 TAK-mätning är en tidigare använd mätmetod och det finns mycket litteratur och 

rapporter att hämta information från.  

 

 TAK-mätningen på slipmaskinerna är gjord utifrån litteraturstudier och intervjuer för 

att få så trovärdigt resultat som möjligt. Resultatet och svaren på mätningen anses 

trovärdiga. 
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Bilaga A:1 Tillgänglighetsprotokoll, respondenter till stoppkoder 
och intervjuer kring TAK-mätning och fjäderbransch. 
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Bilaga A:2 Cykeltider 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



   

 

Bilaga A:3 Kvalitetsmätningsprotokoll och 
kvalitetssammanställning 
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Bilaga B: Lathund 

 

 

 

 

 

 

 


