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Abstract 

The Metznermachines placed at Scania, which is used for cutting and marking plastic pipes, 

has daily a large amount of disturbances. The current availability is not great enough for the 

current and future demands on the production. Therefore this project has been initiated to 

increase the availability and define the needed maintenance and competence.  

Through participant observation, analysis on historical errors and the programming and also 

contact with other production sites, with similar equipment, has the biggest disturbances and 

solutions for those been able to be defined. Mainly has problems connected to dereeling of 

new material, the printers and the programming been found. Apart from that has flaws in the 

maintenance, both by operators and the maintenance department, been observed. 

 .   

Changes in the design, programming and maintenance has resulted in big reductions, both in 

frequency and effect, for the biggest disturbances. This has resulted in an availability at 98.3 

% in March when all changes had been implemented. 

The maintenance has been redirected against a more condition based maintenance to enable 

earlier detection of problems and reduce the need for corrective maintenance. The 

maintenance has been divided, based on total productive maintenance, so that the production 

and maintenance department will work closer together and therefore be able to benefit from 

each other’s competences and together contribute to a greater availability.  
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Sammanfattning 

Metznermaskiner på Scania som används för att kapa och märka plaströr har dagligen en stor 

störningsbild. Den nuvarande tillgängligheten är inte tillräcklig för att uppfylla kraven som 

ställs för att nå den produktionstakten som krävs för dagens krav och inte heller för de 

produktionsplaner som ligger i framtiden. Där av har detta projekt initierats för att höja 

tillgängligheten genom att hitta dem största störningarna och hitta åtgärder för dessa samt att 

definiera vilket underhåll och vilka kompetenser som krävs för att nå en högre tillgänglighet.  

Genom deltagande observation, analys av haverihistorik och programmering samt kontakt 

med övriga anläggningar, med liknande maskiner, har dem största störningarna och 

motåtgärder för dessa kunnat definieras. Främst har problem kopplade till utrullningen av nytt 

rörmaterial, skrivarna och programmeringen funnits. Utöver detta har brister i underhållet, 

både i operatörsunderhållet och underhållet gjort av underhållsavdelningen, observerats.  

Förändringar i designen, programmeringen och underhållet har lett till kraftiga reduceringar, 

både vad det gäller frekvens och effekt, hos dem definierade största störningarna. Detta har 

resulterat i en tillgänglighet på 98.3 % för mars månad då alla förändringar implementerats. 

Underhållet har riktats om mot ett mer tillståndsbaserat underhåll där ökade inspektioner ska 

leda till att problem upptäcks i ett tidigare skede och minska behovet av avhjälpande 

underhåll.  Underhållsarbetet har delats upp, med total productive maintenance som grund, så 

att produktionen och underhållsavdelningen jobbar närmare varandra och på så sätt kan dra 

nytta av varandras kompetenser och på sätt tillsammans bidra till en ökad tillgänglighet.  
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Detta examensarbete har genomförts under våren 2016 och har varit den avslutande delen av 
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Först vill jag tacka mina handledare från Dynamate Anders Eriksson och Sune Westerlund, 

för att ta mig an i deras arbetsliv och låta mig bidra med mina kunskaper fullt ut i det arbete 
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inblandande från Scania för fantastisk stöttning och hjälp i mitt arbete.  
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Nomenklatur och förkortningar  

 

AU     Avhjälpande underhåll  

FU    Förebyggande underhåll 

UFO    Underhåll för operatörer 

FMEA    Failure Mode and Effect Analysis  

RCM     Reliability Centered Maintenance  

TPM     Total Productive Maintenance 

PLC    Programmable logic controller 

Elementblad    Beskrivningar för olika arbetsmoment för att standardisera 
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Inledning 
 

Detta kapitel ger en bakgrund till projektets uppkomst samt projektets utformning med 

problembeskrivning, mål och avgränsningar 

Bakgrund 

 

Metznermaskinerna på lastbilslinjen och busslinjen som används till att kapa och skriva texter 

på plaströr har dagligen en stor störningsbild. Det har funnits ett arbete med att utveckla och 

förbättra maskinen för att minska störningarna. Detta arbete har gett vissa positiva resultat 

men en stor störningsbild kvarstår. Den nuvarande tillgängligheten är inte tillräcklig för att 

uppfylla kraven som ställs för att nå den produktionstakten som krävs för dagens krav och inte 

heller för de produktionsplaner som ligger i framtiden.  

 

Den maskin som finns på busslinjen är av mer standardtyp med enkelsidig produktion och, i 

jämförelse med maskinen på lastbilslinjen, låg arbetstakt. Den på lastbilslinjen har stora 

likheter med den på buss, men har dubbelsidig produktion och betydligt mer upptrimmad 

arbetstakt.  

Idag är den uppmätta tillgängligheten på Metznermaskinen på Lastbil 95,5 %.  Det ska dock 

tas i beaktning att det finns ett mörkertal för en väsentlig del av dem mindre problemen som 

uppstår relativt frekvent. Tillgängligheten varierar kraftigt från dag till dag och månad till 

månad. De senaste nio månaderna har den framtagna tillgängligheten per månad varierat 

mellan 92 % och 97.5 %. 

 

Problembeskrivning 

 

Projektet syftar till att analysera och utvärdera Maskinernas nuvarande gång, 

störningsbilderna och underhållet. Detta för att få kunskaper om hur tillgängligheten kan ökas 

till -och bibehållas på en godkänd nivå. Utifrån nulägesanalysen ska lösningsförslag utformas 

för att uppnå en högre tillgänglighet och därmed kunna tillfredsställa dem krav som finns på 
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produktionen.  Lösningsförslag från utredningen ska verifieras experimentellt eller grundas 

väl i fakta.  

För att få en hållbar situation över tid vad det gäller tillgängligheten krävs att kompetens- och 

underhållskraven undersöks och definieras. Slutligen ska det, för att få klarhet i hur ett sådant 

projekt påverkar företag,  även underhållsverksamhetens effekt på LEAN-företag undersökas.   

 

 

Mål 

 

● Inom projektets ramar få en Metzner maskin som uppfyller 97 % tillgänglighet.  

● Ta fram de största störningarna och hitta rotorsak till dessa samt genomföra 

motåtgärder.  

● Redovisa vilka kompetenser som krävs.  

● Redovisa vilket underhåll som krävs och vem som bör göra vad.  

● Redovisa kopplingar mellan underhåll, främst TPM, och LEAN samt undersök hur 

underhållsverksamheten påverkar LEAN-implementeringen. 

 

 

Avgränsningar 

 

● Metznermaskiner på lastbils- och busslinjerna placerade på Scania inklusive skrivare.  

● Projektet inkluderar maskin, människa och arbetsmetoder.  
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Referensram 
 

Här beskrivs teorin som ligger till grund för arbetet i projektet. Kapitlet är baserat på den 

litteraturstudie som genomförts. 

 

Metzner rörkapsmaskin 

 

Metzner rörkapsmaskiner används på Scania för att kapa och märka rör av olika slag. Detta 

innebär bränslerör, luftrör och etanolrör av olika dimensioner från 6 mm till 14 mm. 

Maskinen kan för enkelhetens skull delas in i tre viktiga delar. Avrullningen, 

bearbetningsdelen och skrivarna. Figur 1 visar utförandet av maskinen på busslinjen. 

Maskinen på lastbilslinjen är av liknande typ och utseende. 

 

Figur 1. Metzner rörkapsmaskin. Hämtad från Metzner Maschinenbau GmbH [1] 
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Figur 2. Avrullare för materialhantering. Hämtad från 

Metzner Maschinenbau GmbH [2] 

 

Första delen i maskinen är avrullningen. Här placeras materialet liggande i avrullare av typen 

metzner DRC, se figur 2. Både metzner på 

lastbilslinjen och busslinjen har sex sådana 

avrullare. Haspeln där själva materialet är 

placerad har ett lager för att möjliggöra 

utrullningen av materialet. Haspeln har en 

pneumatisk broms monterad för att kunna 

kontrollera haspelns hastighet. Alla bromsar på 

lastbilslinjen samt bromsarna för 12 mm luft 

och 8 mm på busslinjen har utrustats med en 

strypventil för att på så sätt kunna justera 

bromsverkan. För 12 mm luftrör på lastbilslinjen har en styrarm monterats i avrullaren för att 

styra materialet från rörbunten ut ur avrullaren. Styrarmen är vinkelrät mot utgångshålet från 

avrullaren. 

Rörmaterialet går från avrullaren in i frammatare 

av typen Metzner PF 235.30, se figur 3. Denna 

enhet matar materialet från avrullarna in i själva 

maskinen med hjälp av två stycken drivband som 

materialet kläms mellan, se figur 4. Frammatarna 

drivs av elmotorer med kedjetransmission.  

 

 

 

 

Figur 3. Frammatare för matning av material. 

Hämtad från Metzner Maschinenbau GmbH 
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Figur 5. DHS-arm med luftcylinder. 

Hämtad från Metzner 

Maschinenbau GmbH, 2012 

 

 

 

Figur 4. Drivbanden i frammatare. Hämtad från Metzner Maschinenbau GmbH 

Väl inne i maskinen går materialet igenom styrblock in i så kallad DHS-armar. Se figur 5. 

Dessa fungerar som ryckutjämnare men är även en del av 

frammatningen av nytt material och som kontroll av maskinen 

funktion. Varje DHS-arm är monterad med en pneumatisk 

cylinder som skapar själva motståndet. Dessa cylindrars tryck är 

justerbart både i negativ och positiv riktning. Vid infästningen av 

varje DHS-arm finns en givare som kontrollerar armens position. 

Här finns ett övre och ett undre 

gränsläge som ger signaler till PLC. Dessa gränslägen för DHS-

armarna är justerbara. Figur 6 visar en illustration av DHS-

armen tillsammans med dess analoga givare. 
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Figur 6. Illustration av DHS-arm med analog givare för mätning av armens position. 

 

Efter DHS-armarna går materialet in i bearbetningsdelen. Maskinen på lastbilslinjen har 

dubbelsidig produktion, det vill säga dubbla bearbetningssidor där varje sida hanterar 3 

rördimensioner, medan den på busslinjen endast har en. På lastbilslinjen benämns sidan för 8 

mm, 12 mm etanol och 14 mm som B-sidan och den motsatta sidan som A-sidan. 

Materialet går från avrullningsdelen via styrblock in i en ny frammatningsenhet. Denna 

frammatning hanterar endast en rördimension åt gången. För att möjliggöra bytet av 

rördimension kan hela delen med DHS-armen förflyttas i sidled. Denna förflyttning sker med 

hjälp av en kulskruv driven av elmotor med kuggremstransmission. Drivningen sker på ena 

sidan medan den motsatta sidan glider på en guiderail. I sektionen med den andra 

frammatningen finns även ett mäthjul som ligger an mot materialet och mäter längden på det 

frammatade materialet. Informationen från mäthjulet styr både kapningen av rören samt 

skrivarna. Kapningen sker genom en pneumatiskt driven kniv.   

De färdig kapade rören placeras av en pneumatisk griparm i en typ av magasin där 

montörerna sedan kan ta batcher av färdig kapade rör.  Innan griparmen sitter två stycken 

skrivare per produktionssida monterade som märker rören med önskad information. 

Funktionen hos dessa skrivare beskrivs under rubriken continuous-skrivare.  

Maskinerna har en PC–mjukvara som fungerar som användargränssnitt samt en PLC som styr 

maskinernas rörelser. 
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Continuous-skrivare 

 

Skrivarna monterade på metznermaskinerna, Leibinger jet2 SE, fungerar enligt principen för 

continuous inkjet system där en kontinuerlig bläckstråle sprutas ut ur ett munstycke och bryts 

sedan ner till en serie av likformade droppar. Då bläcket är magnetiskt kan dropparna laddas 

upp med en elektrostatisk laddning och sedan styras via ett konstant elektriskt fält. Beroende 

på bläckdropparnas laddning styrs dem olika och därmed kan ett mönster skapas. Styrningen 

sker endast i en riktning. För att möjliggöra skrivning i ytterligare en riktning används själva 

materialets rörelse. De droppar som inte blivit laddade styrs inte av det elektriska fältet och 

åker då in i ett returrör som cirkulerar tillbaka bläcket till bläckbehållaren. Figur 7 visar 

funktionaliteten hos continuous inkjet system (Hue P. Le, 1998). 

 

 

Figur 7. Principskiss för continuous inkjet system. Hämtad från Hue P. Le, 1998 

För att undvika att bläcket torkar när maskinen inte körs använder sig Leibinger av ett system 

där returröret via en elektrisk spindel kan flyttas från det nedre läget, som i figur 7, till 

munstycket, Drop Generator i figur 7. På så vis får man ett slutet system som klarar en längre 

tid utan användning.   

Då skrivaren kräver att bläcket har en viss konsistens används lösningsmedel som blandas 

med bläcket. Skrivaren är utrustad med en viskositetsmätare och kan därför själv kontrollera 

behovet av lösningsmedel och därefter styra tillförseln. Bläcket som används är av 

snabbtorkande typ.  
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LEAN 

 

LEAN kan kortfattat definieras som en filosofi och strategi innehållande en mängd verktyg 

som ska eliminera aktiviteter som inte tillför värde. Man vill alltså eliminera slöserier i 

produktionen (J. García-Alcaraz et al. 2014).  

J. K. Liker (2004) har definierat 14 centrala begrepp som anses beskriva grunden i LEAN.  

1) Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga 

finansiella mål. 

2) Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. 

3) Använd dragande system för att undvika överproduktion. 

4) Jämna ut arbetsbelastningen. 

5) Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. 

6) Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas 

medverkan. 

7) Använd visuell styrning så att inga problem döljs. 

8) Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som passar medarbetare och processer. 

9) Se till att ledningen känner verksamheten på djupet, lever enligt företagets filosofi och 

lär andra att göra det. 

10) Utveckla människor och arbetslag som följer företagets filosofi. 

11) Respektera partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli bättre. 

12) Gå och se med egna ögon för att bättre förstå en situation. 

13) Fatta beslut långsamt och i samförstånd. Överväg alla alternativ och genomför sedan 

valt beslut snabbt. 

14) Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra 

 

Några metoder som ofta benämns inom LEAN är:  

 Total Productive Maintenance (TPM) där målet är att åstadkomma en hög 

tillgänglighet i sina processer och att hela tiden arbeta för att öka den.   

 SMED, Single digit Minute Exchange of Die, vilket är en metod för att reducera 

ställtider.  

 5S, som är en metod för att skapa ordning på arbetsplatsen och ett första steg i att 

standardisera arbetet.   
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 JIT, Just In Time. Vilket handlar om att saker ska göras när det behövs, varken före 

eller efter (D. Axelsson et al. 2008).  

En stor del av LEAN är elimineringen av slöserier. Det finns sju stycken definierade slöserier. 

 Överproduktion eller asynkron produktion - tillverka mer för tidigt eller för sent än vad 

som behövs  

 Väntan - på att någonting ska hända 

 Lager - att lagra mer än vad som är nödvändigt. Både i produktionen via work in progress 

eller via lager. 

 Rörelse - onödiga rörelser när medarbetarna utför sina jobb 

 Omarbete - reparationer och omarbete som inte tillför något värde för kund 

 Överarbete - att göra mer arbete än vad kunden kräver 

 Transporter - onödiga transporter (A. Chiarini., 2013) 
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Modern underhållsteknik 

 

Underhåll kan enklast beskrivas som dem aktiviteter som genomförs för att bibehålla eller 

återställa ett systems skick. 

Industriellt underhåll har under det senaste decenniet genomgått en radikal förändring. Från 

att ha varit ett nödvändigt ont inom produktionen till att nu börja bli en ovärderlig del i arbetet 

med att nå företags affärsmål. Med underhållet har även behövs genomgå en förändring mot 

allt mer komplexa och avancerade system som produktionen kräver.  

 

I en maskins livscykel kan två faser definieras, underhåll och produktion. Underhållet kan ses 

som ett komplement till produktionen som bidrar med tillförlitlighet på maskinen vilket 

möjliggör produktionen. Underhållet kan delas in i olika grupper: 

 

● Förebyggande underhåll - Underhållsverksamhet så som smörjning, inspektion, byten 

och så vidare, genomförda enligt en fix plan.  

● Tillståndsbaserat underhåll - Underhållsverksamhet på samma sätt som vid 

förebyggande men genomfört enligt plan beroende på dem olika komponenternas 

tillstånd. Genom att kontrollera komponenters tillstånd med till exempel 

vibrationsanalyser eller inspektion kan underhållet planeras efter komponenters 

tillstånd (american institute of chemical engineers, 1995). 

● Avhjälpande underhåll - Åtgärder för att återställa ett system efter haverier eller på 

något sätt förlorad funktionalitet (K. Kobbacy., P. Murthy., 2008) 

 

I den verkliga världen är det inte så att det ena eller det andra leder till ett optimalt underhåll. 

Ett visst avhjälpande underhåll kommer alltid krävas men genom att reducera detta med ett 

väl avvägt förebyggande och tillståndbaseratunderhåll kan en optimal nivå hittas. Figur 8 

illustrerar relationen mellan förebyggande och avhjälpande underhåll. Här syns tydligt det 

tidigare nämnda, att en viss mängd förebyggande underhåll kraftigt kan reducera kostnaderna 

för det avhjälpande underhållet och produktionsbortfall men att även det förbyggande 
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underhållet har sina begränsningar med stora kostnader vid överdriven användning (R.K. 

Mobley, 2002). 

 

 

Figur 8. Kostnadsförhållande mellan AU och FU. Hämtad från R.K. Mobley, 2002. 

 

Som tidigare nämnt har underhållsarbetet utvecklats till att bli en viktig del i arbetet med att 

uppnå företags affärsmål men trots detta tycks det finnas ett glapp mellan de 

underhållsstrategier och företagsstrategier som finns inom ett företag, figur 9. Det finns idag 

en stor mängd forskning på båda företags- och underhållsstrategier samt den taktiska 

planeringen och den faktiska implementeringen av underhållsverksamheten. Länken mellan 

dessa forskningsområden är dock begränsad. Att kunna sammankoppla underhåll och 

företagsverksamheten blir en av dom stora utmaningarna inom den fortsatta utvecklingen 

inom underhållsområdet(K. Kobbacy., P. Murthy., 2008). 
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Figur 9. Glappet mellan affärsstrategier och underhållsstrategier. Hämtat från K. Kobbacy., P. Murthy., 2008. 

 

Reliabilty centered maintenance - RCM 

Grunden för RCM lades inom den Amerikanska flygindustrin och har senare plockats upp av 

en rad andra industrier.  Vid utvecklingen av RCM gjordes en grundlig undersökning av 

haveribeteendena inom flygindustrin. Resultatet som syns i figur 10 visar att endast 11 % av 

komponenterna motiverar planerade byten medan för 89 % av fallen har det inte påvisats 

något haveribeteende som kan motivera planerade byten. I 68 % av fallen finns det dessutom 

en förhöjd risk för problem i början av livslängden, så kallad infant mortality, för att sedan gå 

över i ett strikt slumpmässigt haveribeteende. I dessa fall riskeras alltså inte bara att väl 

fungerande delar byts ut via planerade byten utan även att problem byggs in via bytet, i och 

med infant mortality.  
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Figur 10. Fördelning mellan haveribeteende inom flygindustrin. Hämtat från Ben-Daya.M, et al, 2009. 

 

 Detta gjorde att RCM inriktades på systemets funktion snarare än dess drift. Det finns i 

huvudsak fyra principer som beskriver RCM-processen: 

 

● Bibehålla systemets funktion - Detta är själva grunden i RCM, att man vill hitta vägar 

till att bevara ett systems funktion. Frågan blir, vad är den efterfrågade funktionen och 

prestandan av systemet och vad krävs för bibehålla denna nivå?  
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● Identifiera potentiella feltillstånd - Genom att identifiera vad som kan hända med ett 

system kan beslut tas om vida det krävs förändringar i design av systemet eller om en 

underhållsplan räcker för att hantera dem potentiella felen. 

 

● Prioritera potentiella störningar - Denna del är framförallt viktig för att kunna rikta 

åtgärder och värdera effekten av åtgärder för att på så sätt kunna vara resurs- och 

kostnadseffektiv. Inom RCM är ett av dom viktigaste verktygen, Failure mode and 

effects analysis (FMEA), en stor del i att kunna prioritera olika störningar. Detta 

beskrivs närmare under rubriken Failure mode and effects analysis - FMEA. 

 

● Välja användbara och effektiva underhållsåtgärder för prioriterade störningar - Detta 

är som beskrivet ovan en del i att vara resurs- och kostnadseffektiv i sina 

åtgärder(Ben-Daya.M, et al, 2009). 
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Failure mode and effects analysis - FMEA 

 

FMEA är en systematisk arbetsmetod som möjliggör att analysera ett system för att hitta 

potentiella eller reella fel, dess orsaker och dess effekter på systemet, personalens säkerhet 

och miljön. FMEA delar in system in i mindre delar vilket innebär att till exempel en specifik 

komponent eller del av ett system analyseras och fel med orsaker och effekter definieras. 

Figur 11 visar hur arbetsprocessen för FMEA kan se ut(L. Catelani, et al, 2011). Det ska dock 

påpekas att arbetet med FMEA inte nödvändigtvis behöver se ut exakt som beskrivet i figur 

11 men att denna på ett bra sätt beskriver grunderna i arbetsprocessen.   

Det finns en rad olika typer av FMEA, några av dessa listas nedan: 

 

● System FMEA – Detta är den typ av FMEA som är beskriven ovan. Det är den högsta 

nivån av FMEA där ett helt system och dess subsystem undersöks. Dem fel som 

definieras har alltså en påverkan inte bara på en komponent i systemet utan påverkar 

helheten. 

● Process FMEA – Handlar om att Analysera en tillverknings- eller monteringsprocess 

och definierar som beskrivet för ovan olika fel, orsaker och effekter men här för olika 

processer och delar av processer. Fokus är att undersöka hur tillverkningen eller 

processer kan göras enligt design, med god säkerhet utan kvalitetsproblem och utan 

stopptid. 

● Design FMEA - Vid design av nya produkter, system eller processer kan FMEA 

utföras för att identifiera potentiella problem med designen(C. Carlsson, 2014). 
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Figur 11. Arbetsordning för FMEA. Hämtat från L. Catelani, et al, 2011. 
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FMEA kan bidra med viktig information när olika delar av ett system och olika fel ska rankas 

och behandlas inom underhållsarbetet(L. Catelani, et al, 2011).  

 

 

Total productive maintenance - TPM 

TPM är ett arbetssätt för att höja utrustningseffektiviteten och utveckla ett företags produktiva 

processer. Det är uppbyggt på tre stycken grundläggande delar: 

● Uppföljningar av driftstörningar - Detta handlar om att samla in information och på så 

sätt skapa en faktabaserad grund för att på ett bra sätt kunna arbeta med de två andra 

punkterna.  

 

● Operatörsunderhåll (UFO) - Inom TPM ses det som en central del att den som kör och 

använder en utrustning också är bäst lämpad att underhålla den. Eftersom operatörer är 

de om spenderar mest tid vid en maskin har de kunskaper om maskinen som är 

ovärderlig i ett underhållsarbete. Tanken med operatörsunderhåll är inte att ta bort 

behovet av en speciell underhållsavdelning utan UFO fokuserar mest på rengöring, 

tillsyn och mindre reparationer. Ett väl utvecklat UFO är även en viktig del i 

kompetensutvecklingen bland operatörerna. 

 

● Förbättringsgrupper - Att använda sig av förbättringsgrupper är ett sätt att få en 

kontinuerlig utveckling och förbättring av en process. Gruppen ska bestå av både 

operatörer och underhållspersonal men kan även utökas med andra kompetenser vid 

behov. Detta sätt att arbeta leder dels till det mest uppenbara, en förbättrad process, 

men är även en viktig del i att bryta ner barriärer mellan underhållsavdelningen och 

produktionen(Ljungberg.Ö., 2000). 
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Reservdelar 

 

Genom att lagra reservdelar kan stopptiden vid slumpmässigt uppstående haverier reduceras 

kraftigt. Det finns dock både kostnader och problem kopplade till reservdelslager. Delar kan 

åldras och slitas vid förvaring, stå för kostnader via lagerkostnader, bidra till uppbindning av 

kapital osv.(Ben-Daya, et al, 2009. Det finns alltså ett förhållande mellan kostnader för 

reservdelshållningen och kostnaden för produktionsbortfall, vilket förtydligas i figur 12. Det 

krävs därför en process för valet av vilka reservdelar som ska finnas på lager och i vilken 

omfattning(Manzini, et al, 2010). 

 

 

Figur 12. Relation mellan kostnaderna för produktionsbortfall och lagerkostnader för reservdelar. Hämtat från 

Manzini, et al, 2010. 
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För att hitta en optimal nivå på reservdelar finns ett antal olika arbetssätt tillgängliga. 

● Erfarenhet och kompetens bland personal: Detta är ofta en stor tillgång i arbetet med 

reservdelsberedning men är beroende av vilken kunskap som personalen besitter.  

 

● Information från maskintillverkaren: Erfarenhet och tester från maskintillverkaren 

resulterar ofta i att dem tillhandahåller en rekommenderad reservdelslista. Detta skiljer 

sig tydligt från den föregående punkten då den är oberoende av kunskapen som finns 

inom det egna företaget. Det ska dock tilläggas att maskiner endast är lika i teorin. i 

verkligheten förändras maskiner över tid beroende på miljö, medvetna förändringar, 

skillnader i användning osv. En rekommenderad reservdelslista från maskintillverkare 

behöver alltså inte vara optimal för den specifika maskin som ett företag har utan bara 

en generell rekommendation för den maskinmodellen.  

 

● Prognoser genom statistiska modeller: Genom att statistiskt undersöka historiken för 

en maskin eller komponent kan man ge prognoser förframtida behov. Detta är dock 

beroende på vilken data man har. Mindre och sämre data resulterar i en sämre modell 

med större osäkerhet. 

 

Det ena sättet att arbeta utesluter dock inte ett annat. En kombination av alla ovanstående 

arbetsätt är det som i slutändan har störst potential(Manzini, et al, 2010). 

 

 

 

  



32 

 

Metod 
 

Detta kapitel beskriver dem metoder som används i projektet för att uppnå målen. 

Förstudie 

 

Genom att medverka vid produktionen och underhållsarbetet kan en bred kunskapsgrund 

skapas kring maskinens nuvarande status. Här ingår både det tekniska, arbetsmetoder och 

underhåll.  Det huvudsakliga syftet med studerandet av produktion och underhåll är att kunna 

upptäcka skillnader och brister i arbetsmetoder och underhållsarbetet samt få möjlighet att 

studera maskinen både vid godkänd drift och vid störningar. Att vara närvarande vid 

maskinerna och dem situationer som uppstår vid maskinerna rimmar väl med principerna som 

definierar LEAN och passar därför väl som metod i ett underhållsprojekt bedrivet inom ett 

LEAN-företag. 

Medverkandet vid produktionen och underhållet pågår som en kontinuerlig process under 

projektet men är särskilt fokuserat till början av projektet för att ha en stor kunskapsgrund 

inför det framtida arbetet. En vecka vigs helt åt studerandet av det dagliga arbetet där 

medverkan vid uppstart och nedstängning då UFO genomförs är av största vikt. Utöver 

medverkan vid det dagliga arbetet studeras även FU vid ett tillfälle.  

Intervjuer 

 

För att ytterligare utöka kunskapsgrunden kring ämnet genomförs kontinuerliga diskussioner 

med personer relaterade till Metznermaskinerna. Detta innefattar operatörer, tekniker, 

underhållsavdelning och ledningen. Målet är att kunna få en helhetsbild av hur arbetet kring 

maskinerna går till och vilka brister och utvecklingsmöjligheter dem olika personerna och 

avdelningarna ser. Det finns med största sannolikhet en stor sammanlagd kompetens kring 

den nuvarande situationen, men kompetenserna är spridda bland en stor mängd människor där 

tolkningarna av situationerna kan variera. Det anses därför vara mycketfördelaktigt att 

sammanställa dessa kompetenser och utifrån detta kunna ta välgrundade beslut på största 

möjliga kunskapsgrund.   
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Litteraturstudie 

Projektet innehåller en litteraturstudie för att få fördjupad kunskap om maskinen, dess 

komponenter samt arbetsmetoder och strategier för underhåll. Här ingår både specifik 

information om maskinkomponenter men även information om arbetsmetoder och strategier 

för underhållsverksamheten. Information från servicehandböcker, bruksanvisningar och dylikt 

kan ge viktig kunskap om varför och hur problemen uppstår. Information från 

maskintillverkaren ger kunskap om maskinens funktion och rekommenderat arbetssätt för 

maskinen. Vidare används litteraturstudien som grund för dem definitioner och diskussioner 

som förs rörande underhåll och kompetenser, både specifikt för metznermaskinerna men även 

ur ett bredare perspektiv där kopplingen mellan underhåll och LEAN undersöks. 

  

Utvärdering av maskinhistorik 

 

Vid störningar på Metzner rapporteras dessa av operatörer. Störningarnarapporterna innefattar 

störningsbeskrivning och stopptid. Undantaget är DHS-störningarna där operatörerna endast 

rapporterar antalet problem. Utöver störningshistoriken finns även historik för arbetsorderna. 

Denna innehåller det arbete som underhåll genomfört på maskinen utöver dem akuta arbeten i 

samband med haverier. Störningshistoriken och arbetsorderna granskas för att på ett mer 

faktabaserat sätt kunna definiera dem största störningarna och om möjligt dess orsaker.  I 

störningshistoriken kan även effekten av tidigare implementerade förändringar studeras vilket 

kan vara användbart i utformningen av lösningsförslag.  

 

FMEA 

 

Med ovanstående rubriker som grund används FMEA för att på ett tydligt och strukturerat sätt 

beskriva störningsbilden, dess orsaker och förbättringar. Detta är även en viktig del i att få en 

hållbar och ständigt förbättrad miljö kring Metznermaskinerna, både vad det gäller prestanda 

och kompetensutveckling. FMEA ger en möjlighet att i en blandad grupp, med olika delar av 

produktionen och underhåll, utvärdera och kontinuerligt förbättra tillgängligheten på 
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maskinerna. Genom att använda FMEA i en blandad grupp kan även kompetenser om den 

situation som finns spridas vilket ökar förståelsen kring dem problem som uppstår och 

underlättar arbetet med att eliminera eller minimera dessa.  

 

Analysera och trenda PLC 

 

Att analysera och trenda PLC kan leda till en mängd viktig information. Det ger en bra 

förståelse om hur logiken i maskinstyrningen är uppbyggd och hur maskinen faktiskt 

fungerar. Detta gör dels att potentiella buggar och fel i programmeringen kan upptäckas men 

det ge även kunskap om vilka parametrar som är avgörande för olika funktioner. Denna 

information gör det möjligt att inför framtida lösningsförslag bestämma vilka parametrar som 

utan följdproblem kan justeras för att optimera maskinernas uppförande.  

Att trenda olika parametrar i systemet är dels en del i förståelsen av programmeringen och 

letandet efter potentiella buggar och fel. Det ger även statistik över specifika parametrar vilket 

är en viktig del i arbetet med att verifiera olika åtgärders effekt.   

Analysen och trendandet av PLC genomförs genom att använda sig av programmet PLC-

analyser och med hjälp av detta koppla upp sig mot PLC.  

 

Benchmark 

 

Scania har tre övriga produktions anläggningar, utöver Södertälje, där Rörkapsmaskiner från 

Metzner finns i drift. I Frankrike finns en likadan maskin som den på lastbilslinjen i 

Södertälje. I Brasilien finns två stycken Metznermaskiner från 2007 och 1997. Den nyare har 

många likheter med maskinerna i Södertälje. Fabriken i Holland har även dem en 

Metznermaskin med likheter med dem i Södertälje. Bland annat finns det stora likheter vad 

det gäller skrivarna på alla produktionsanläggningar. 

En del av projektet är att kontakta dessa anläggningar för att få information om deras arbete 

och förhållanden kring Metznermaskinerna. Vilka problem, åtgärder och arbetsmetoder som 
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finns på deras produktionsanläggningar.  Då anläggningen i Frankrike har en likadan maskin 

som i Södertälje är denna extra intressant. Därför genomförs en resatill Angers för att närmare 

studera maskinen och dem arbetsmetoder som används i Frankrike.  
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Analys 
 

Här sammanställs den information som samlats in via dem beskrivna metoderna. 

Sammanställningen ger en bild av vilka dem största störningarna är och vad som orsaker 

dem. Utifrån den informationen har lösningsförslag, som också beskrivs i detta kapitel, tagits 

fram.  

 

Största störningarna och dess orsaker 

 

Det första problemet som observerats är mycket högfrekventa störningar kopplade till 

avrullarna. Här har avrullarna för 8 mm luftrör och 12 mm luftrör stuckit ut med flest 

problem. För dessa är symptomen lika men orsakerna är olika.  

Problemen som observerats för 12 mm luftrör har nästan uteslutande varit att rören fastnat 

under locket på haspeln. Röret hamnar ovanför själva rörbunten och åker in mot haspeln 

under locket. Detta leder i en del av fallen till att frammatningen blir ryckig men röret i sig 

fastnar inte. I andra fall fastnar röret mellan rörbunten och locket. I båda fallen blir resultatet 

DHS-larm eller PLC-larm. Detta fenomen har även observerats på 12 mm bränslerör men 

med lägre frekvens. För 8 mm luftrör är dem observerade störningarna till största del 

kopplade till trassel i själva rörbunten. Röret fastnar i rörbunten vilket resulterar i DHS- och 

PLC-larm. Det kan tilläggas att detta fenomen även uppkommer på 6 mm rör. För båda dessa 

dimensioner har det observerats att rörbuntarna blir deformerade av en ryckig gång. Detta 

leder till mer trassel och större störningar. För problemen med avrullningen beskriver 

operatörerna att problemen är mer frekventa under vinterhalvåret då materialet är kallt och 

styvt. Detta fenomen beskrivs också leda till ökad risk för att materialet fastnar vid 

frammatning av nytt material vid materialbyte. Detta har observerats vid ett fåtal tillfällen. 

Det har även observerats att operatörerna råkar ta fel ände på rullen och mata in i maskinen. 

Detta leder till trassel och DHS-larm samt att operatörerna måste klippa av röret för att kunna 

mata in rätt rulle. 
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Under förstudien installerades en backupdator på lastbilslinjen i samband med ett haveri. 

Denna hade lägre hastigheter för maskinen i inställningarna. Tabell 1a och b visar dem 

normala respektive dem sänkta hastigheterna.  

 

Tabell 1a. Hastigheter för olika rördimensioner i normalfallet. 

6 mm 80 m/min 

8 mm 80m/min 

12mm 90m/min 

12 mm Etanol 90m/min 

12 mm bränsle 90m/min 

 
 

Tabell 1b. Hastigheter för olika rördimensioner för backupdatorn. 

6 mm 70 m/min 

8 mm 70m/min 

12mm 70m/min 

12 mm Etanol 70m/min 

12 mm bränsle 70m/min 

 

Reduceringen av hastigheterna ledde till en radikal minskning av DHS-problematiken. Figur 

13 visar antalet DHS-larm för 14 dagar där en tydlig minskning av DHS-larm som följd av 

hastighetsförändringen framträder.  
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Figur 13, DHS-larm vid reducerad hastighet. 

 

För Metzner på busslinjen finns ett grundproblem med bromsarna för 12 mm luft och 8 mm 

luft som leder till ett stort antal DHS-larm. Bromsarna för dessa dimensioner ligger på 

konstant och därför fungerar inte avrullarna som de ska.  

I fallen med problem i avrullarna tycks det sällan eller aldrig bli några allvarliga konsekvenser 

men den höga frekvensen leder ändå till att dessa störningar har en stor inverkan på den totala 

störningsbilden.  

 

Den andra relativt frekventa störningen som observerats ett tiotal gånger och i många av 

fallen lett till en betydande del av den dagliga stopptiden är problem med skrivarna. Det mest 

frekventa problemet relaterat till skrivarna är att dem främre styrblocken och skrivarhuvudena 

får färg på sig och kladdar igen vilket leder till att både skrivare och block måste rengöras. 

Här har det observerats att vid rengöring av styrblocken efter problem så har det funnits smuts 
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Figur 14. Främre styrblock fyllt av 

damm 

 

och damm i styrblocken. Figur 14 visar hur styrblocken kunde se ut en dag med mycket 

damm.   

Damm har främst två vägar in i maskinen, dels via luften och dels via rörmaterialet. Att smuts 

och damm har stor inverkan på skrivarnas funktion är 

något som både operatörer och underhållsavdelningen 

beskriver. Underhåll påpekar även hur känsliga skrivarna 

är för stötar och understryker att varsam hantering är av 

största vikt för att bibehålla funktionaliteten. För 

busslinjen är problemen med skrivarna lika som för 

lastbilslinjen.  

Utförandet på det UFO som genomförs i nuläget varierar 

i kvalitet och omfattning. Under förstudien har stora 

variationer i utförande mellan olika operatörer 

observerats.  

Andra mindre frekventa problem relaterade till 

skrivaren som observerats är feljusterade skrivare, både själva skrivarhuvudets position men 

även bläckstrålens, tilltäppta munstycken och att färgen inte hinner torka och skrapas av. I 

fallet med feljusterade skrivare blir effekterna större än vid färgklumpar i blocken då 

underhållsavdelningen måste kopplas in för att justera skrivarna. För den bortskrapade färgen 

beskriver underhållsavdelningen att detta beror på kalla rör och kall miljö vilket gör att 

bläcket inte hinner torka innan griparmen placerar rören i borstarna som då skrapar av färgen. 

Tilltäppta munstycken får allt som oftast stora konsekvenser med helt eller delvis 

igenkladdade skrivare. Munstycken kan påverkas både av smuts och damm utifrån men även 

ifrån själva systemet, Skrivarna är utrustade med filter och genomgår årliga service för att 

förhindra problem med partiklar i själva systemet. Men enligt dem personer med kompetens 

om skrivarna så är detta inte helt felsäkert och problem kan uppstå trots vidtagna åtgärder. 

Dessa fall är oerhört svåra att förutse.  

 

Vid analys av störningshistoriken är det tydligt att det finns ett antal dominanta störningar 

som står för en stor del av både den totala stopptiden och det totala antalet störningar. Figur 
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15 och 16 visar störningshistoriken för perioden september-december. Här ska först anmärkas 

det som observerats i förstudien, att Trassel, PLC och DHS-arm är väldigt tätt sammanknutna 

och kan ses som samma störning, där orsakerna kan variera. Trassel som enligt förstudien är 

kopplade till 6 mm och 8 mm rör, leder till PLC och DHS-larm. Problemen med 12 mm, alltså 

att materialet fastnar under locket ger samma larm. Alla dessa tre störningar är alltså kopplade 

till avrullningen. Det ska även tilläggas att stopptiden för DHS-arm i datan inte är förankrad 

med den verkliga stopptiden. Antalet har sammanställts och sedan har en uppskattad tid 

kopplats till detta antal. Observationer och diskussioner operatörer och tekniker tyder dock på 

att denna uppskattade stopptid är lägre än den verkliga. Med detta i beaktning kan fyra 

dominanta störningar, både till antal och stopptid, definieras. Dessa är störningar kopplade till 

avrullaren, skrivare, sensorer och repor/skägg på materialet. För den insamlade datan står 

dessa störningar för över 79 % av all stopptid och detta trots att det finns ett mörkertal i DHS-

problematiken.  

 

 

 

. Figur 15, Total störningstid för perioden sept. - dec. 
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Vid analys av effekterna från dem sedan tidigare implementerade åtgärderna framkommer 

tydliga trender. Medelstopptiden för störningar relaterade till skrivarna är över 75 % mindre 

för de två månader efter dammsugning av maskinen implementerats jämfört med medel för de 

två föregående månaderna. För sensorproblemen är minskningen över 90 %. Ytterligare 

trender och information som störningshistoriken påvisat listas nedan. 

● För december då bromsverkan justerats i avrullarna är antalet PLC,DHS och trasselfel 

90 % mindre än för de tre förgående månaderna.  

● Inga problem med stump och hatt sedan operatörerna påmints om att ta bort ändhylsor 

på rören och kikhålen för fotosensorn i de främre styrblocken borrats upp. 

● Över 60 % av skrivarproblemen åtgärdas endast genom rengöring. Utöver detta ett 

antal fall där rengöring och övriga åtgärder (Till exempel justering av stråle) satts in.  

● Stor andel av dem sensorproblem som har beskrivning i historiken har damm och 

smuts som angiven orsak. 

 

 

 

Figur 16, Totalt antal störningar för perioden sept. - dec. 
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Noterbart från historiken är att repor/skägg endast har fyra stycken rapporterade störningar 

men står för en relativt stor del av den totala stopptiden, ca 25 %. Detta fenomen med 

lågfrekventa men relativt allvarliga fel syns även för störningar kopplade till IT och 

luftläckage. 

 

Vid förstudien har det framkommit att DHS-armen och avrullarna har en stor inverkan på 

störningsbilden. Med hjälp av verktyget PLC-analyzer, ett program som kan trenda signaler 

från PLC, har utvalda signaler från PLC analyserats i relation med maskinens uppförande. De 

signaler som främst fokuserats på är dem som är kopplade till DHS-armarna och avrullarna. 

Utöver detta har själva programstrukturen studerats och analyserats.  PLC-programmet, 

skrivet i Siemens S7, kan dock påstås vara svårtolkat. Programmet är uppbyggt på tyska och 

saknar dokumentation över programmets uppbyggnad. Detta gör det svårt att på ett grundligt 

sätt kunna sätta sig in i logiken och uppbyggnaden av programmet. Därtill så är programmet 

relativt komplext med en stor mängd funktioner och uppbyggt i ett högre programspråk för 

vilket kompetens saknas inom underhållsavdelningen. Den analys av som genomförts av 

programmet har dock lett till att en rad problem har upptäckts. Dessa följer nedan. 

 

Broms på avrullaren 

Ett fenomen som har observerats under förstudien är att bromsarna jobbar intensiv när 

material matas ut från avrullarna. I PLC programmet finns det två villkor som säger när 

bromsen ska aktiveras. Det första villkoret är att servomotorerna i frammatningen står still 

samtidigt som DHS-armen är under det undre gränsläget. Det andra villkoret är att DHS-

armen faller neråt vid utmatning av materialet, detta benämns i detta projekt som stödbroms. I 

PLC analyzer har det observerats att bromsen på avrullaren aktiveras av sig själv utan att 

dessa två villkor uppfylls under matning av material. Appendix 1 visar detta fenomen.  

Stödbromsen påverkar lindningen av själva materialet. På grund av bromspulserna spänns 

materialet vilket leder till att rören skär in i rullen med material. Detta resulterar i en 

försämrad utrullning av material, speciellt slutet av materialrullarna, vilket medför en stor 
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mängd DHS-larm. Detta fenomen är det som i projektet benämnts som trassel.  Trassel 

uppstår speciellt på dem mindre dimensionerna, 6mm och 8mm. För att förhindra trassel har 

försök med justering av bromsverkan, via strypventiler, gjorts med delvis positiva resultat 

dock inte tillräckliga. Dessa problem uppstår ungefär 1-3 ggr per dag och leder i bästa fall 

endast till DHS-larm som kan kvitteras men ofta även till att trassel måste lindas ut eller att 

hela rullen måste kasseras.  

För 12mm bränsleslang fungerar det dock inte att ta bort stödbromsen. Detta på grund av att 

det vanligtvis kapas relativt långa rör av denna dimension, 5 meter och uppåt i följd. Vid 

större utmatningar tenderar materialet att lindas upp för mycket i avrullaren vilket leder till en 

risk för veck på rören och trassel. Denna risk tycks vara speciellt stor när rullen är ny.  

Borttagning av stödbromsen kräver justeringar av bromsarna. Tumregeln är att utan 

stödbroms krävs en snabbare broms, vilket betyder högre bromsverkan i och med mindre 

strypning via strypventilerna, och det omvända för avrullare där stödbromsen är aktiv. 

Bromsarna ska justeras så att inbromsningen blir mjuk utan tydliga ryck men samtidigt måste 

bromsarna vara nog effektiva för att förhindra att för mycket material lindas ut i avrullarna.  

 

DHS-armarna 

Metzner Bruksanvisning plaströrkap maskin 125-00816 kapitel 6.6.11 konfigurera 

banstyrning beskriver hur DHS-armarna fungerar. Kapitlet beskriver dock bara värden och 

knappar men det finns ingen förklaring för hur man ställer in rätt värde på DHS-armarna. 

Figur 17 visar konfigureringen av DHS-armarna i Metznerprogrammet. Beskrivningen om hur 

denna konfigurering genomförs saknas dock. 
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Figur 17. Inställningar av gränslägen för DHS-armar i Metznerprogrammet 

 

 

Att ställa in rätt gränsvärden för DHS-armarna är mycket viktig för att maskinen funktion. 

DHS-armen har samband med DHS-larm samt styrningen av servostyrningen för utmatarna. 

Det övre gränsvärdet på DHS-armen har man tidigare trott är det värde som bestäms manuellt 

i mjukvaran, så är inte fallet. DHS-armen aktiveras ungefär 10 % lägre än det bestämda övre 

gränsvärdet. Detta beroende på att det i programmet används ett utjämningstal som sänker det 

bestämda gränsläget Formeln för att räkna ut gränsvärdet för DHS-larm beskrivs nedan 

 

 

 

𝐷𝐻𝑆 − 𝑙𝑎𝑟𝑚 𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = ö𝑣𝑒𝑟 − 10 ∙
ö𝑣𝑟𝑒 − 𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒

100
 

Övre = övre gränsvärde i inställningarna 

Undre = undre gränsvärde i inställningarna  

 

När gränsvärdena kontrollerats för dem olika dimensionernas DHS-armar upptäcktes att dem 

var fel inställda. För 12mm luft och 6mm var dem för låg ställda, se tabell 2a och b. Dem 

värden som står i kolumnen ”A-delen övre” ska vara ställda efter styrskenans maxvärde vilket 

det inte är i det här fallet.  
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Tabell 2a. DHS-arm inställningar för A-sidan 

Spår A-delen 

övre 

undre Styrskena  

max värde 

Kommentar Gränsvärde 

DHS larm % 

Gränsvärde DHS  

aktivera 

0 26500 2300   Används inte 10 24080 

1 15688 1250 22872 6mm 10 14244 

2 16992 1000 22928 12mm luft 10 15393 

3 22408 1168 23072 12mm bränsle 10 20284 

4 26368 2416   Tom 10 23973 

 

Tabell 2b. DHS-arm inställningar för B-sidan 

Spår B-delen  

övre 

undre Styrskena  

max värde 

Kommentar Gränsvärde 

DHS larm % 

Gränsvärde DHS  

aktivera 

0 26500 2300   Används inte 10 24080 

1 27168 960 

 

Tom 10 24547 

2 23920 1080 

 

14mm 10 21636 

3 21832 280 

 

12mm E 10 19677 

4 24512 576 25000 8mm  10 22118 

 

Dem analoga givare som sitter under DHS-armarna är också viktiga för maskinens funktion. 

Dessa är mycket känsligt givare där damm kan orsaka signalfel som leder felavläsning i 

programmet. När dem analoga givare har justerats behövs justeringar av gränsvärdena för 

samtliga DHS-armar. 

 

Växelproblem mellan DHS-armarna  

Via PLC analyzer har det observerats att under växling mellan olika rördimensioner så 

aktiveras bromsarna, både för den avrullare som använts och för den som ska köras. Ibland 

hinner inte bromsen släppa på avrullaren vilket gör att materialet sitter fast samtidigt som 

frammatarna börjar mata ut material, vilket leder till DHS-larm. Anledningen till att bromsen 

aktiveras under växlingen mellan olika rördimensioner är att den analoga givare som 

kontrollerar DHS-armens funktioner inte stänger av under växlingen.  Mellan DHS-armarna 

finns det ett mellanrum där den analoga givaren inte når samma höjd och detta gör att 

bromsen aktiveras under växlingen, se figur 18. Appendix 2 visar trendning av PLC vid 

växling av rördimensioner.  
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Figur 18. Mellanrum som aktiverar bromsen vid växling mellan DHS-armarna 

 

 

Uppbyggt med funktion med Assign  

Ett problem som upptäckts i PLC-programmet är den utbredda användningen av funktionen 

Assign, figur 19. Själva funktionen är det inte fel på men den har stora 

begränsningar i denna applikation. Den som har programmerat PLC-

programmet är förmodligen van att programmera i mjukvaromiljö, 

exempelvis appar till Windows.  

 

Problemet när funktionen Assign används är att signalerna från givarna verkligen måste ge 

dem signaler som är tänkt vid rätt tillfälle. I PLC programmet har det observerats att Assign 

används till att kontrollera induktiva givare för olika cylindrar. Vissa av dem induktiva 

Figur 19. Assignfunktion. 
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givarna som ger signaler till PLC-programmet använder Assign med tid-funktioner vilket gör 

saken ännu värre. Genom att använda PLC analyzer har det observerats att vissa induktiva 

givare tappar signal när maskinen är i rörelse. Det handlar om millisekunder men det får stora 

konsvenser. PLC-programmet är uppbyggt så att signalen skickas till olika funktioner som gör 

att maskinen rör sig. Konsekvensen av tappade signaler blir att maskinen stannar av sig själv 

och fastnar i den sekvens den befinner sig i och inte kommer vidare till en annan funktion. 

Detta fenomen har inträffat ett antal gånger under projektets gång.  Personal som arbetat med 

Metznermaskinerna under lång tid beskriver att detta fenomen funnits länge men var 

frekventare när maskinerna var nya. Under denna period, då maskinen var nyinstallerad, var 

hastigheterna för Metznermaskinen på lastbilslinjen högre än dem är idag är dagsläget.  

I PLC-programmet används Assignfunktioner flitigt för att kontrollera signaler från induktiva 

givare som skickas till olika funktioner i PLC-programmet. Det används även flitigt i 

funktioner som i sin tur skickas vidare till andra funktioner i programmet. Detta gör att 

felsökningen blir otroligt komplicerad då felet i Assignfunktionen sprider sig helt 

randomiserat. Det finns alltså ingen logik i hur problemen uppstår. 

För tillfället är problemen kopplade till detta begränsade men vid ökade hastigheter kommer 

störningarna bli allt mer frekventa.  

 

Reglering för utmatningen 

Med hjälp av PLC analyzer det observerats ett fenomen som inte stämmer med regleringen av 

servomotorerna för utmatningen. Fenomenet har inget tydligt mönster när man studerar datan 

från PLC analyzer. Det kommer oregelbundet, oberoende av materialets längd och 

dimensioner. En bra reglering illustreras i figur 20. 
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Figur 20. Illustration av en bra reglering för servomotorer 

I PLC- programmet finns det två hastighet som styr hur snabb materialet ska matas ut. Dessa 

två hastigheter är väl kontrollerade och fungerar väl i maskinen. Det som dock observeras är 

att vid vissa, tillsynes helt oregelbundna, tillfällen så kommer en tredje hastighet. Det har inte 

hittats någon förklaring till hur detta triggas i programmet. Den tredje hastigheten leder till 

kraftiga ryck i maskinen och oftast med DHS-larm som följd. Utöver DHS-larmen leder 

rycken till deformation av rullarna och den ökade hastigheten till att för mycket material 

lindas ut i avrullarna.  Figur 21, 22 och 23 visar exempel från trendning av utmatningen. 

Observera skillnaderna från det som illustreras som en bra reglering i figur 20.  
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Figur 21. Dålig reglering som leder till DHS-larm. 
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Figur 22. Dålig reglering utan DHS-larm. 
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Figur 23. Matning av material utan den tredje hastigheten 

. 

 

Metzner mjukvaran 

Det har under ett flertal tillfällen observerats att PC-mjukvaran från metzner, som 

operatörerna använder för att styra maskinen, kraschar. Detta kräver omstart av mjukvaran för 

att åter få maskinen i drift. Då mjukvaran inte finns tillgänglig har detta problem inte kunnat 

studeras närmare.  
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På mjukvarans larmlista finns en mängd felkoder. Personal i Frankrike beskriver att dem får 

samma felkoder med liknande fördelningen mellan dem. Dem vanligaste felkoderna visas i 

Tabell 3. 

 

 Tabell 3. Vanligaste felkoder i larmlistan i mjukvaran 

Error number Error 
class 

Description Cause Correctives 

E A300 - Braking procedure 
after HALT 
request still active 

HALT was removed too soon. 
New command was sent 
before motor standstill was 
reached after a HALT request. 

Wait for complete 
stop before 
removing HALT 
signal. 
Wait until motor has 
come to a 
complete standstill. 

E A344  

 
3 Maximum position 

deviation 
between motor 
encoder and 
machine encoder 
exceeded 
Parameter 
_SigLatched Bit 
8 

 

Incorrect or damaged encoder 
cable. 
Machine encoder not connected 
or not supplied correctly. 
Different counting directions of 
motor encoder and machine 
encoder. 
Wrong setting of resolution 
factors (numerator or denominator) 
of machine encoder. 
Check encoder connection. 

 

Check 
parameterization of 
machine encoder. 

A31B - HALT requested Command not allowed while a 
HALT is requested. 

Clear HALT request 
and 
repeat command. 

 

FMEA 

Med förstudien, störningshistoriken och PLC-analysen som grund har störningsbilden och 

orsakerna sammanställts i en FMEA. Tabell 4 visar en liten del av FMEA, den fullständiga 

finns i Appendix 3. 
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System Metzner FMEA Number

Subsystem Failure Mode and Effects Analysis Prepared By

Component FMEA Date

Design Lead Key Date Revision Date

Core Team Page 1 of 1

Action Results

Item / 

Function

Potential 

Failure Mode(s)

Potential Effect(s) 

of Failure

S

e

v

Potential Cause(s)/ 

Mechanism(s) of 

Failure

P

r

o

b

Current Controls

D

e

t

R

P

N

Recommended 

Action(s)

Responsi

bility & 

Target 

Completi

on Date

Actions Taken

N
e
w

 S
e
v

N
e
w

 O
c
c

N
e
w

 D
e
t

N
e
w

 R
P

N

Skrivare-

continoustyp 

som märker 

varje rör på 

båda sidor. 

Totalt 4 

skrivare

Färgklumpar i 

blocken

Skrivarfunktion 

blir försämrad 

eller 

oacceptabel. 

4

Damm i blocken 

eller dålig rengöring 

av skrivarnahuvuden 

eller effekt av dåligt 

skrivarinställningar 

(Skriver snett).
5

Skrivarnahuvud 

och styrblock 

kontrolleras två 

gånger per 

dagen 
3 60

Förbättrad rengöring 

och städning av 

maskinen, borstar i 

avrullarna och 

byte/rengöring 

styrslangar.

Förbättrad 

rengöring 

samt borstar i 

avrullarna. Bytt 

styrslangar 

samt ökad 

förståelse om 

vilken renhet 

som krävs

3 2 2 12

Avrullare 

12mm luft 

och bränsle

Rörmaterialet 

fastnar under 

locket på 

avrullaren

DHS-larm, PLC-

fel, Ryckig gång 

i maskinen. 

Operatören 

måste frigöra 

materialet och 

reseta 

felmeddelande 

innan maskinen 

kan köra igen

2

Styvt material och 

lindningen av rullen. 

Styrningen av 

materialet in i 

maskinen. 

8 8 128

Styrning av 

materialet för att 

förhindra att 

materialet kan 

hamna ovanför  

rullen. Varmare och 

mjukare rör för att 

göra materialet mer 

följsamt. Ändra 

ramper för 

servomotorer.

Styrarmar i 

avrullarna. 

Varma rör. 

Borttagen 

stödbroms i 

programmet 

för 12 mm luft. 

Justerat 

bromsverkan.

3 3 8 72

Tabell 4. Utdrag ur FMEA 

 

Benchmark 

Vid kontakt med övriga anläggningar med Metzner rörkapsmaskiner har teserna om de största 

störningarna och dess orsaker stärkts. Brasilien beskriver deras problem som liknande de i 

Södertälje med skrivareproblem som största störning. Här har ett omfattande arbete 

genomförts för att minska störningarna. Den beskrivning som uppgetts pekar på damm och 

vibrationer som de viktigaste orsakerna bakom störningsbilden. En förändring av städrutiner 

har genomförts vilket har lett till positiva resultat. Man påpekar att skrivarnas position i 

maskinen med vertikal infästning direkt på maskinen leder till både problem relaterade till 

damm och vibrationer. I Zwolle beskriver man skrivarna som deras huvudsakliga problem. 

Men även här finns vissa störningar kopplade till avrullarna på samma sätt som i Södertälje.  

Vid besöket i Frankrike har det bekräftats att Metznermaskinen där har samma störningar som 

i Södertälje. Där finns ett stort antal DHS-larm med samma orsaker som i Södertälje, problem 

med styrsystemen, skrivarproblem, repor och skägg. Hur frekventa dessa problem är har dock 

varit svårt att analysera. I Frankrike samlas inte data över störningsbilden och då man har ett 
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annat flöde upplevs störningarna mindre allvarliga i Frankrike än i Södertälje. Personal från 

Frankrike beskriver en väl fungerande maskin trots att det observerats samma störningar som i 

Södertälje.  

För arbetet kring skrivarna finns skillnader jämfört med Södertälje. I Frankrike finns endast 

planerad rengöring av skrivarna två gånger per vecka. Detta arbete har koncentrerats till två 

personer. Främst är det teamleadern som genomför rengöringen av skrivarna. Utöver detta 

rengörs skrivarna vid behov. Om problem med skrivarna observeras väntar personalen dock 

till nästföljande rast innan rengöring genomförs. Likt i Södertälje servas skrivarna årligen men 

i Frankrike outsourcas denna service. 

Underhållsarbetet i Frankrike har utökats med ytterligare inspektioner. Det har införts en 

standardiserad inspektion som genomförs av operatörerna samt att man börjat implementera 

ett mer standardiserat FU. Här kan det påstås att produktionen och underhållsavdelningen 

jobbar tätt i det förebyggande underhållet. Om problem upptäcks vid operatörernas inspektion 

kopplas underhållsavdelningen in för att ytterligare undersöka problemet.  

Det har även genomförts ett arbete för att visualisera olika viktiga komponenter i maskinen. 

Till exempel har skrivarnarenheterna fått genomskinliga baksidor för att göra komponenterna 

tydliga, figur 24, samt förändrat utseendet på convayor-bandet för att göra detta mer synligt, 

figur 25  
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Figur 24. Genomskinlig baksida på skrivarenheten för att visualisera komponenter  

 

 

Figur 25. Ombyggd del vid Convayorbandet för att göra komponenter med synliga 
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Det har även vidtagits åtgärder för att möjliggöra ett mer standardiserade FU. Ett exempel på 

detta syns i figur 26. Genom att montera dessa delar med måttangivelser kan spänningen av 

drivremmarna göras på ett standardiserat sätt istället för att subjektiva bedömningar avgör 

drivremmarnas spänning  

Arbetet med att förändra underhållsarbetet både för produktionsavdelningen och 

underhållsavdelningen beskrivs fungera väl i Frankrike.  

 

  

Figur 26. Måttangivelser för att 

möjliggöra standardiserad spänning av 

drivremmar 
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Lösningsförslag 

 

Utifrån analysen som genomförts har ett antal lösningsförslag tagits fram. Dessa 

implementeras för att sedan kunna studeras och verifieras. Lösningsförslagen implementeras 

först och främst på lastbilslinjen för verifieras och kan sedan överföras till busslinjen. I vissa 

fall implementeras lösningar med avsikt att verifiera lösningar på en specifik linjen, detta 

framkommer i så fall i texten. 

För att åtgärda problematiken med DHS-larm, trassel och PLC-larm finns ett antal parametrar 

som justeras:  

● Bromsverkan - programmässigt och mekaniskt via strypventiler. Den pulserande 

bromsverkan som finns i programmet tas bort för alla avrullare förutom för 12 mm 

bränsle och strypventilerna justeras för varje avrullare. Då man på busslinjen och på 

12 mm bränsle på lastbilslinjen kapar relativt långa rör lämnas den pulserande 

bromsen initialt kvar på dessa. Tabell 5 visar hur bromsarna ställs in för olika 

rördimensioner på lastbilslinjen. 

 

 

Tabell 5. Information om hur bromsarna justeras för varje rördimension, både programmässigt och med 

strypventiler. 

Kopplat Avrullaren Stödbroms funktion Justera broms på 
avrullaren 

Kommentar 

A-del ZF1 Nej Snabb bromsverkan 6mm 

A-del ZF2 Nej Snabb bromsverkan 12mm luft 

A-del ZF3 JA Medel bromsverkan 12mm bränsle 

B-del ZF4 Nej Snabb bromsverkan 14mm 

B-del ZF5 Nej Snabb bromsverkan 12mm Etanol 

B-del ZF6 Nej Snabb bromsverkan 8mm 
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 Trycket i luftcylindrar på DHS-armar - justeras för varje rördiameter. Trycket på 

DHS-armarna och justeringen av bromsverkan ställs in med hjälp av trial and error. 

Små justeringar genomförs och om resultatet är positivt genomförs ytterligare 

justeringar i samma riktning för att på så sätt nå en optimal nivå. Tabell 6 visar 

inställda tryck för DHS-armarna. 

 

Tabell 6. Tryck för DHS-armarna i negativ riktning 

Kopplat DHS-arm Tryck (Bar) Kommentar 

A-del ZF1 1,1 6mm 

A-del ZF2 1,1 12mm luft 

A-del ZF3 0,5 12mm bränsle 

B-del ZF4 0 14mm 

B-del ZF5 0 12mm Etanol 

B-del ZF6 0,8 8mm 

 

● Styrarmar för materialet i avrullarna. Den nuvarande styrarmen som finns på 12 mm 

luft på lastbilslinjen vidareutvecklas för att bättre kunna hantera de problem som 

uppstår. Då materialet har en tendens att vilja fasta i den övre delen av rörbunten riktas 

styrarmen neråt mot botten av avrullaren för att på så sätt hålla ner materialet. Denna 

installeras initialt på 12 mm luft. Figur 27 visar en styrarm. 

 

 

Figur 27. Styrarm i avrullare med borste vid infästningen 
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 Ställa in gränslägen för DHS-armarna. Tabell 7a och b visar dem nya värdena för dem 

inställda gränslägena. 

 

 

 
Tabell 7a.  Justerade gränsvärden för DHS-armar på lastbilslinjen A-sida 

 

  Spår A-delen  

över 

under Styrskena  

max värde 

Kommentar Gränsvärde 

DHS larm % 

Gränsvärde DHS  

aktivera 

0 26500 2300 

 

Används inte 10 24080 

1 22872 1250 

 

6mm 10 20710 

2 22928 1000 

 

12mm luft 10 20735 

3 23072 1168 

 

12mm bränsle 10 20882 

4 26368 2416 

 

Tom 10 23973 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7b.  Justerade gränsvärden för DHS-armar på lastbilslinjen B-sida 

 

  Spår B-delen  

över 

under Styrskena  

max värde 

Kommentar Gränsvärde 

DHS larm % 

Gränsvärde DHS  

aktivera 

0 26500 2300 

 

Används inte 10 24080 

1 27168 960 

 

Tom 10 24547 

2 23920 1080 

 

14mm 10 21636 

3 21832 280 

 

12mm E 10 19677 

4 25000 576 

 

8mm  10 22558 

 

 

● Reparera bromsarna på busslinjen 

 

 

För skrivare och sensorer är tesen att främst damm och smuts påverkar. Den nuvarande 

användningen av tryckluft för att blåsa rent maskinen är endast en kortsiktig lösning som inte 

på något sätt reducerar dammnivån i maskinen utan bara flyttar runt problemen. Istället bör 

åtgärder som minskar dammnivån, dammsugning och dammtorkning, användas och minimera 
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användandet av arbetsmetoder som inte löser grundproblemet med för mycket damm i 

maskinen. Även ovarsam hantering och stötar har en negativ inverkan och leder till stopptid 

för skrivarna. Därför implementeras en rad olika åtgärder: 

 

● Dammsugning och dammtorkning av hela maskinen veckovis - Detta ska ske på ett 

systematiskt sätt enligt elementblad.  

  

● Borstar för materialet i avrullarna för att damm från materialet inte ska nå maskinen 

En borste syns i Figur 27 med styrarmen.  

 

● Byten av styrslangar från avrullaren. Slangarna byts för hela A-sidan samt för 8 mm 

på B-sidan. 

 

● Uppdaterade rutiner för hantering och rengöring av skrivare - Säkerställa att UFO 

genomförs enligt elementblad. Skrivarna ska vara igång under ett antal minuter innan 

produktionen startar för att hinna bygga upp tryck och köra igenom systemet. Detta 

genomförs genom att skrivarna startas innan UFO påbörjas på morgonen. Rengöring 

av styrblocken flyttas från kväll till morgon för att säkerställa skicket på dessa vid 

produktionens start. 

 

För dem problem som uppstår med relativt låg frekvens har inga specifika lösningsförslag 

tagits fram. Dessa störningar behandlas dock ur ett bredare perspektiv under rubrikerna 

underhålls- och kompetenskrav samt framtida arbete. 

  



61 

 

Resultat 
 

Detta kapitel ger resultaten för störningsbilden efter implementerade lösningar. Resultat 

beskrivs både för specifika störningar men även för den totala tillgängligheten 

 

För problemen kopplade till avrullaren har dessa reducerats kraftigt med dem implementerade 

lösningarna. Figur 28 visar antalet DHS-larm från vecka 4 till vecka 11. Analys av DHS-

larmen efter implementerade lösningar och reducerat antal DHS-larm visar att de flesta 

kvarvarande larm orsakas av programmeringsfel, främst den tredje hastigheten.  

 

Figur 28. Antalet DHS-larm/dag på lastbilslinjen från vecka 4 till vecka 11 
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Figur 29a. Deformation av 

rörmaterialet före justering av bromsar 

Figur 29b. Rulle efter bromsjustering 

med minskad deformation 

Utöver en reducering av antalet DHS-larm har även mängden trassel och deformationen av 

rullarna minskat. Figur 29a och 29b visar skillnaden på deformationen före och efter 

borttagning av stödbroms samt justering av strypventiler för bromsarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30 visar den genomsnittliga dagliga stopptiden för varje störning där Mars jämförs med 

perioden september – december.  
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Figur 30. Genomsnittlig stopptid/dag för varje störningstyp på lastbilslinjen med jämförelse mellan Mars och 

perioden september – december 

 

 

 

Tillgängligheten för Mars då alla lösningar var implementerade var 98.3 procent, vilket är den 

högsta tillgängligheten för en månad som uppmätts sedan januari 2015. Tillgängligheten för 

varje månad under denna period visas i figur 31. Tillgängligheten T beräknas enligt: 

𝑇 =
𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑
, 

Där både den verkliga och den planerade produktionstiden är justerade för tidsåtgången för 

materialbyten och planerade stopp.  
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Figur 31. Tillgänglighet/månad för Metznermaskin på lastbilslinjen 
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Slutsats och diskussion 
 

Här ges en slutsats av resultaten och en diskussion om dem uppnådda resultaten 

 

Överlag kan resultaten anses vara mycket bra med ökad tillgänglighet och mindre stress hos 

operatörerna. Det finns en viss felmarginal i den uträknade tillgängligheten då den baseras på 

den information som operatörerna uppger om stopptiden vilken inte kan anses vara helt exakt. 

Bedömningen är ändå att resultaten speglar verkligheten på ett trovärdigt sätt och att dem 

eventuella felmarginalerna inte ska förändra bilden av projektets resultat avsevärt. Det kan 

även påpekas att resultatet måste utgå från den information och data som finns tillgänglig och 

att detta är det bästa sättet att presentera resultaten utifrån den faktabas som finns tillgänglig. 

Problemen kopplade till avrullarna har reducerats kraftigt båda vad det gäller antal och effekt. 

Då dem kvarvarande problemen med avrullarna till största del är orsakade av den tredje 

hastigheten finns dock ytterligare förbättringspotential och målet bör vara att, med nuvarande 

hastigheter, få till en ytterligare reducering av DHS-larmen. 

 Sensorerna har haft väldigt liten effekt på störningsbilden sedan den utökade rengöringen 

implementerades. Detta leder dels till en minskad stopptid för problem direkt kopplade till 

sensorer men bör även ha en effekt på problem där programmeringen och användandet av 

assignfunktioner är orsaken. En bättre miljö för sensorer med mindre damm minskar risken 

för tappade signaler, vilket i förlängningen leder till minskad risk för att maskinen fastnar i 

sekvenser på grund av assignfunktioner.  

Det område där självkritik kan vara lämpligt är skrivarna. Här syns ingen tydlig reducering av 

stopptiden eller antalet och det finns månader innan projektet som varit bättre än vad som 

observerats under projektets gång. Det kan dock sägas att problemen orsakade av damm och 

smuts har minskat. Dock finns det kvar en störningsbild orsakad av dåliga inställningar och 

kompetensbrist. Att öka och sprida kompetens är dock något som tar tid och här finns stora 

möjligheter att med ett fortsatt arbete kraftigt förbättra situationen med skrivarna. Det har 

under projektets gång funnit veckor då kompetensnivån och inställningar varit goda vilket lett 

till en betydligt mycket bättre störningsbild vad det gäller skrivarna.    



66 

 

Underhållskrav 
 

Detta kapitel beskriver underhållskraven för Metznermaskinerna. Underhållskraven är 

baserade på den sammanställda informationen beskriven i analysen samt den teoretiska 

referensramen.  

 

Skrivarna är dem komponenter som bedöms ha störst behov av ett förbättrat underhåll. Detta 

dels för att det nuvarande underhållet inte uppfyller de krav som ställs för en godtagbar 

tillgänglighet men även för att dessa komponenter är de som kräver det mest frekventa 

underhållet och därför är känsliga för brister i underhållsarbetet. Det första och kanske 

viktigaste steget i underhållet vad det gäller skrivarna är att kontinuerligt säkerställa dess 

skick. Detta genomförs lämpligast dagligen av operatörerna i samband med uppstarten på 

morgonen och vid eventuella problem med skrivarna. I nuläget innebär denna kolla att visuellt 

undersöka skrivarna och se så att inget damm eller bläck finns i skrivare eller styrblock. 

Denna befintliga kontroll bedöms dock inte vara tillräcklig i nuläget då den är otydligt 

beskriven och genomförs med varierande kvalitet. Därför uppdateras elementbladen för UFO 

för att förtydliga och förbättra arbetet vid uppstart och stängning av Metzner. Det som läggs 

till är en utökad och förbättrad kontroll av bläckstrålens position i relation till returröret. 

Utöver detta uppdateras elementbladen för UFO för att förtydliga och förbättra arbetet vid 

uppstart och stängning av Metzner.  Genom att säkerställa skicket kan upprepade fel orsakade 

av inställningar åtgärdas med minimal effekt på produktionen. Man kan i god tid förvarna 

underhållsavdelningen om problemet och tillfälligt stänga av skrivaren för att kunna fortsätta 

produktionen. Underhållsavdelningen kan då tillsammans med produktionen planera 

underhållet så att produktionsbortfallet blir minimalt.  

 

Det andra steget i underhållet som påverkar skrivarna men även sensorer och maskinens 

allmänna skick är städningen. Här genomförs redan idag ett arbete som har gett goda resultat 

men det finns förbättringspotential. Städningen bör till största del vara en del av UFO. Det 

som bör ingå i FU är den städning som genomförs med något lägre frekvens och innebär 

större arbeten. Dessa delar finns redan inlagda i FU. Här är det främst rengöring och byten av 
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styrslangarna mellan avrullaren och maskinen som påverkar skrivarnas funktion. I dagsläget 

kontrolleras slangarna i samband med FU var 26 vecka och byts ut vid behov. Detta 

uppdateras nu med planerade byten av styrslangarna var 26 vecka samt att kontrollen 

genomförs var 13 vecka. Förändringar inom städningen rör främst arbetssättet och därför bör 

inte tidsåtgången förändras nämnvärt. Själva utförandet som beskrivs i elementbladen för 

UFO vad det gäller rengöring av skrivare och styrblock är i grunden bra men då 

genomförandet är av varierande kvalitet och omfattning behöver beskrivningarna förtydligas 

samt att tekniker och ledning måste säkerställa kvaliteten på detta arbete. Detta kan kräva 

ytterligare operatörsträning samt att tekniker har rätt kompetens för att kunna avgöra vad som 

är en godkänd rengöring.  

Vid problem med skrivarna är det viktigt att så snabbt som möjligt börja arbete med att 

återställa skicket för att minska stopptiden. Detta arbete inleds lämpligen alltid av 

operatörerna då de är på plats. Operatörernas roll vid problem är att direkt starta rengöring av 

skrivare och block för att få dessa rena och redo för drift. Detta gäller även i fallen där 

underhållsavdelningen kallas in. Ett påbörjat arbete med rengöring minskar stopptiden och 

förenklar underhållsarbetet för underhållsavdelningen. Fall där skrivarna delvis eller helt 

kladdar igen, med uppenbart sned stråle eller vid återkommande problem med samma skrivare 

kan vara en indikation på tilltäppta munstycken. Vid sådana tillfällen påbörjas först allmän 

rengöring av skrivare och block men sedan bör även munstycket rengöras noggrant och 

strålens position i returröret kontrolleras. Rengöring av munstycket genomförs på följande 

sätt: 

1. Slå av bläckstrålen. 

2. Rengör munstycket noggrant med Solvent. 

3. Kör upp returröret till den övre positionen. 

4. Slå på bläckstrålen. 

5. Kör ner returröret i nedre positionen.  

Denna procedur kan upprepas om problem fortfarande är synliga, till exempel sned 

bläckstråle.  

Dem implementerade lösningarna på skrivarna har hållit tillbaka en stor del av dem problem 

som orsakas av damm och smuts. Men kvar finns en betydande störningsbild kopplad till 
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handhavande och skrivarnas justeringar. Skrivarna av den här modellen är väldigt känsliga för 

bristande inställningar. Kompetensen för att hantera dessa problem och för att förhindra dem 

är ännu inte på en nog hög nivå. Kompetensutveckling och underhållsutveckling är dock en 

process som över tid ska ge resultat. Detta tillsammans med att minska den yttre påverkar 

genom att förhindra och minska dem arbeten som riskerar skrivarnas inställningar kan 

förhoppningsvis reducera störningsbilden ytterligare. Detta arbete beskrivs ytterligare under 

rubriken framtida arbete.  

 

För att minska effekten av lågfrekventa mekaniska haverier bör underhållet riktas om för att 

nå en högre grad av förebyggande under och framför allt tillståndsbaserat underhåll. Initialt 

rekommenderas att ytterligare inspektioner genomförs för att så tidigt som möjligt upptäcka 

tecken på kommande problem och då kunna planera underhållet. I dagsläget kommer detta 

handla om subjektiv bedömning, genom inspektion, av maskinen och dess komponenters 

skick. Detta bör involvera både underhållsavdelningen och produktionen. Det förbyggande 

underhållet som idag genomförs av underhållsavdelningen innefattar redan inspektioner. 

Detta arbete uppdateras med några nya punkter men framförallt kommer beskrivningarna för 

FU förtydligas för att lyfta fram ett antal extra viktiga underhållsarbeten och säkerställa 

kvaliteten på dessa. I dagsläget finns väldigt begränsad information om hur FU ska utföras 

mer än att det i grova drag står vad som ska göras. Här behövs ett arbete som gör FU mer 

standardiserat för att på så sätt säkerställa kvaliteten på det arbete som utförs. Det lämpligaste 

är att använda sig av samma system med elementblad som används i produktionen. I projektet 

har en beskrivning för inställning av gränslägen till DHS-armarna tagits fram. Denna 

beskrivning finns tillgänglig för underhållsavdelningen på Scania.  

Utöver detta bör en mer frekvent inspektion, om än mindre omfattande, tillföras. Detta dels 

för att hålla extra koll på känsliga komponenter men även för att involvera fler sinnen än bara 

synen. Här föreslås en rondering två gånger i veckan som genomförs av personal från 

produktionen. Detta innebär en snabb kontroll av maskinens funktion under drift för att 

upptäcka förändringar i maskinernas uppförande, ljud, lukter och så vidare. Detta kan vara 

rasslande kedjor på grund av fel spänning, missljud i lager eller förändrad bromsverkan. 

Ronderingarna genomförs med fördel av operatörer eller tekniker. Dessa personer har 

spenderat stor tid vid maskinen, och vet dess uppförande vid normal drift, och har lättare att 
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upptäcka förändringar. Målet med ronderingarna är inte att fullt definiera fel och dess orsak 

utan att så tidigt som möjligt hitta förändringar som kan vara tecken på kommande eller 

påbörjade problem. Om förändringar upptäcks kopplas tekniker och underhåll in för en mer 

grundläggande undersökning. Extra viktigt blir inspektion av delar där operatörer och annan 

personal i vanliga fall inte spenderar tid vid drift. Med detta menas den bakre delen av 

maskinen med avrullare och bakre frammatare samt B-sidan av maskinen. Elementblad för 

ronderingen har tagits fram och finns nu tillgängliga. 

 För underhållsavdelningen föreslås implementation av en mindre inspektion var 6:e vecka 

som innefattar en övergripande kontroll av maskinens komponenter, att dem sitter fast och 

inga tydliga brister syns. Extra vikt läggs vid vertikalcylinder för griparmen samt drivband för 

frammatning. Detta finns i dem uppdaterade FU-pappren. För att kunna kontrollera 

bromsverkan vid FU ska en manometer installeras efter strypventilerna för att få ett värde att 

ställa in strypventilerna efter.  

I framtiden med utvecklad teknologi och minskade kostnader kan en övergång mot mer 

objektiva bedömningar, så som vibrationsmätning, vara motiverad.  

 

Vad det gäller reservdelsberedning är det viktigaste arbetet, rörande styrblocken, påbörjat. 

Detta arbete måste slutföras så att styrblock i bra skick finns på lager. Överlag behöver arbetet 

med att uppdatera reservdelslistor efter nya ritningar och efter behov förbättras. Genom en 

nära kontakt både inom underhålls avdelningen och med produktionen ska 

reservdelsberedningen ha en kontinuerlig förbättring och utveckling.  Som beskrivet av 

Manzini et al (2010) bör reservdelsberedningen grundas på information från ett antal olika 

resurser. Denna information är dock inte konstant och därför behöver reservdelarna 

kontinuerligt ses över. Utöver detta förändras maskinen med ombyggnationer och nya 

komponenter. Dessa förändringar påverkar så klart reservdelsberedningen och ska därför ske i 

samarbete med reservdelsberedare på underhållsavdelningen.  
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Kompetenskrav 
 

Detta kapitel är likt det föregående baserat på analysen och referensramen men beskriver 

komptenskraven. 

 

I och med det ökade underhållskravet vad det gäller skrivarna ökar även kravet på 

kompetensnivå inom detta område. För operatörer innebär detta att kunna säkerställa skicket 

på skrivarna samt ha en kunskaper om hur ett kvalificerat UFO på skrivarna genomförs. 

Utöver detta bör det skapas en förståelse kring anledningarna till det UFO som genomförs. 

Detta dels för att i framtiden kunna utveckla och förbättra underhållsarbetet men även som 

motivation till att operatörsunderhållet ska genomföras på ett korrekt sätt.  

För underhållsavdelningen är det av högsta vikt att man säkerställer en spetskompetens kring 

skrivarna. Även med ett mycket bra förebyggande underhåll på dessa kommer störningar, som 

kräver en större kompetens, inträffa akut. Detta kan innefatta tillfällen då operatörer genom 

sin inspektion upptäcker problem med skrivarnas funktion eller vid allvarligare störningar. I 

dessa fall ska kompetens inom underhållsavdelningen finnas tillgänglig för att återställa 

skrivarnas funktion.  

För att möjliggöra ett kvalificerat tillståndsbaserat underhåll krävs en god kompetens om 

maskinens funktion. För operatörerna innebär detta en grundläggande kompetens om 

maskinens och dess komponenters funktion samt kompetens kring hur anmodan till problem 

kan upptäckas och vilka komponenter som behöver extra uppsikt.   

Bland tekniker och underhållsavdelningen är det av högsta vikt att det finns en högre 

kompetens om maskinerna. Detta för att reducera felsökningstiden och minska effekten av 

dem problem som uppstår. Metznermaskinerna är högpresterande och är under drift under 

långa perioder vilket innebär problem och störningar kommer inträffa. Det är då avgörande att 

kompetensen finns för att hantera dessa problem på ett lämpligt och effektivt sätt. En god 

förståelse om maskinens funktion och om vad som påverkar vad i maskinens sekvenser gör 

det betydligt lättare att förstå vad som har hänt vid störningar och kan därmed minska 

felsökningstiden. Det krävs alltså både personal med kompetens om maskinens PLC-
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programmering och styrning via mjukvaran men också kompetens inriktad på det mekaniska 

och elektriska. 

Inom dem olika avdelningarna bör kompetensen inom varje specifikt område finnas hos ett 

par eller fler personer för att minska beroendet av en eller ett fåtal personer. Detta bidrar dels 

till en bättre arbetsmiljö för dem inblandade, då man kan dela på ansvar och tillsammans 

jobba fram förbättringar, men framför allt minskar effekterna från rotation av personal. Man 

kan bibehålla en hög kompetensnivå och ett bra underhåll oberoende av enskilda personers 

delaktighet i arbetet. Att sprida kompetensen bör vara en kontinuerlig del av det dagliga 

arbetet där dem med hög kompetens inom specifika områden får chansen att dela med sig av 

denna. Detta kräver att ansvarig ledning säkerställer kompetensspridningen, planerar och 

avsätter tid för dem inblandade. Men initialt kan kompetensutvecklingen koncentreras till ett 

färre antal personer för att säkerställa den kompetens som krävs och senare sprida denna 

vidare.  
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Framtida arbete 
 

Detta kapitel beskriver det arbete som finns kvar att göra för att ytterligare förbättra 

situationen kring maskinerna.  

 

Det viktigaste framtida arbetet för att möjliggöra en förbättrad situation kring Metzner och 

möjliggöra en ökad hastighet är en stor översyn av PLC-programmeringen och mjukvaran för 

PC. Med den information som framkommit i arbetet med detta projekt finns en bra 

infomationsgrund att basera ett framtida arbete på. Detta arbete genomförs lämpligen av 

Metzner då det är de som har spetskompetens kring den specifika programmeringens 

uppbyggnad. Utifrån det som beskrivits i analysen kan ett antal förbättringsarbeten definieras. 

 

 Då den utbredda användningen av assign i PLC-programmeringen skapar problem 

med långa stopptider på grund av komplicerade felsökningar, samt problem som 

troligen kommer förvärras och bli med frekventa vid en ökad hastighet, bör denna 

funktion ersättas.  Rekommendationen blir att ersätta assignfunktionen med Set och 

Reset funktioner i PLC programmet. Då PLC programmet är så komplex byggt behövs 

en stor förståelse om hur programmet är uppbyggt för att kunna ersätta 

assignfunktionerna. Detta arbete kräver därför kompetens från Metzner.   

 

 För att förhindra DHS-larm vid byte mellan olika rördimensioner bör den funktion 

som kontrollerar bromsen blockeras under växlingen mellan olika dimensioner 

 

 Då en stor del av dem DHS-larm som kvarstår, efter implementerade lösningar, beror 

på den tredje hastigheten som triggas till servomotorerna för utmatningen bör detta 

fenomen analyseras vidare. Metzner måste involveras för undersöka varför detta 

fenomen uppkommer och hur det kan elimineras.  
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 Mjukvaran för PC är som tidigare nämnt inte tillgänglig. För att åtgärda problemet 

med att mjukvaran kraschar krävs att Metzner kopplas in och undersöker detta.  

 

 För dem problem som kvarstår skulle en reset funktion som kan återställa maskinen 

till ett ursprungsläge kunna reducera effekten av problemen avsevärt. En sådan 

funktion eliminerar felsökningstiden och möjliggör en enkel och snabb metod för att 

åtgärda problem med systemen.  

.   

Dem stora variationerna i störningsbilden för DHS-problematiken antyder att materialets 

lindning påverkar störningsbilden. Därför bör en diskussion föras med leverantören för att 

säkerställa en jämn och hög kvalitet på materialet. Även skrivarna påverkas av materialet då 

damm och smuts riskerar att föras in i maskinen och orsaka kladd i dem främre styrblocken. 

Genom att minska mängden damm på materialet kan detta problem reduceras. I dialogen med 

leverantören bör det även undersökas om de kan märka upp den yttre änden på rullarna. Då 

det observerats att operatörerna tar fel ände vid inmatning skulle en färgmärkning av den yttre 

änden göra det lättare för operatörerna att hitta rätt ände och reducera risken för problem.  

 

För skrivarna rekommenderas att man under en testperiod, på ett liknande sätt som i 

Frankrike, minskar frekvensen på rengöringen av skrivarna. Tesen är att genom en minskad 

frekvens på rengöringen så minskas risken för yttre påverkan av skrivarna. Både genom att 

skrivarna hålls slutna med kåpan på, vilket bör minska mängden damm som når vitala delar, 

men även genom att en mindre frekvent hantering av skrivarna minskar risken för stötar och 

problem på grund av den mänskliga faktorn. Detta bör dock implementeras först när den 

rengöring som genomförs enligt nuvarande standarder är av högre och jämnare kvalitet. Att 

säkerställa 

Utöver detta bör ett förbättringsarbete ske rörande skrivarna för att förhindra risken för dåliga 

inställningar. Det som främst menas är dem stoppblock som finns när man skjuter in 

skrivarfixturen i maskinen. Kompetenser kring skrivarna beskriver att dem upprepade stötarna 

mot dessa, ibland onödigt vårdslösa, förändrar inställningarna på skrivarna vilket i 
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förlängningen orsakar störningar. Här finns möjligheter till förbättringar där stoppblocken 

fixeras på ett bättre sätt för att förhindra förflyttning.  

Styrarmen som för tillfället är installerad på 12 mm luft på lastbil fungerar bra där men har 

visat sig ha begränsningar för dem andra dimensionerna. En förbättrad prototyp har tagits 

fram som bör testas på övriga dimensioner och vidareutvecklas för att om möjligt hitta 

fungerande styrarmar även för övriga dimensioner. Främst 12 mm bränsle skulle dra nytta av 

någon form av styrning av materialet.  

I dagsläget har mer inspektion lagts på operatörerna samt att några viktiga komponenter fått 

tätare inspektion av underhållsavdelningen. I takt med att operatörerna börjar få en 

fungerande rondering och inspektion av maskinen kan även dessa tätare inspektioner gjorda 

av underhållsavdelningen läggas på operatörerna. Rekommendationen är att den inspektion av 

drivband för frammatare och vertikalcylinder för griparm som i nuläget genomförs av 

underhållsavdelningen istället blir en del av den rengöring av maskinen som genomförs på 

veckobasis av operatörerna. Detta är ett arbetsmoment som faller väl in i den rengöring som 

genomförs då man vid rengöringen befinner sig vid dem nämnda komponenterna samt att 

inspektionen kräver en väldigt liten arbetsinsats och ingen stor kompetens om 

komponenterna.  

För dem lösningar som testats och verifierats på lastbilslinjen återstår implementering på 

busslinjen. Då maskinerna har så stora likheter kan verifierade lösningar flyttas direkt till 

buss. Det som behöver tas i beaktning är dock skillnader på längden av dem rör som kapas i 

respektive maskin. Då man på busslinjen i huvudsak kapar långa rör kan detta vara en 

anledning att ha kvar stödbromsen på busslinjen. 
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TPM och LEAN för en långsiktig lösning 

 

För att få en tillgänglighet som är hållbar över tid och även kan förbättras kontinuerligt bör 

underhållsavdelningen fortsätta sitt arbete med att implementera TPM i sin organisation. Den 

rekommendation för underhållet som ges i denna rapport är indelad med TPM som grund. 

Nedan beskrivs M. Madewell., (1998) syn på olika roller vid implementation av TPM.  
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Genom att involvera produktionen i underhållsverksamheten på ett bättre och mer 

övergripande sätt kan dels den kompetens som finns produktionen utnyttjas för att bibehålla 

och förbättra maskinens funktion och tillgänglighet. Men det bidrar även till att 
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underhållsavdelningen får mer utrymme och tid till att arbeta med punkt nummer 2, förbättra 

utrustningen. Detta är en viktig del i att inom en maskins livscykel ständigt kunna möta 

produktionens krav på tillgänglighet och funktion. I fallet med Metznermaskiner där kraven 

kommer höjas i och med ökad takt i produktionen är detta avgörande. För att lyckas bibehålla 

en höjd nivå men även lyckas med ytterligare förbättringar är engagerad personal av mycket 

stor vikt. För att lyckas på lång sikt kan det dock påstås att engagerade ledare är det mest 

vitala. Från ledningen kan arbetet med att engagera och driva ett förbättringsarbete spridas. 

Från denna nivå kan en lärande organisation skapas genom att ledare inom ett företag skapar 

förutsättningar för övriga organisationens lärande och engagemang. Med detta engagemang 

och driv kan grunder för ett förbättringsarbete skapas(D. McCArthy., N, Rich., 2004). Ett 

projekt likt det som beskrivits i denna rapport är ett ypperligt tillfälle att engagera både 

ledning och operatörer. Genom att låta dem vara delaktig i projektet kan både en förståelse 

och kunskap skapas om nuläget men det kan även byggas framtidsvisioner och en tro på hur 

ett framtida arbete kan ge goda resultat. För att bibehålla detta efter ett avslutat projekt måste 

ett fortsatt arbete vara väl definierat utifrån den kunskap som samlats in under projektet. Detta 

leder till att personalen i företaget får ta över ansvaret med tydliga instruktioner om vad som 

ska göras. Att personer utanför den direkta projektgruppen ska ta över ett fortsatt arbete och 

en fortsätt utveckling av det påbörjade arbetet kräver dock båda en kunskap och vilja om det 

tidigare arbetet. Det är alltså av högsta vikt att det tidigare beskrivna steget, att engagera och 

låta ledning och operatörer vara delaktiga i projektet, tas på stort allvar och inte förbises. 

För att lyckas med en kontinuerlig utveckling och förbättring finns inom LEAN-företag redan 

tydliga och bra arbetssätt som utan problem kan implementeras för underhållssidan inom ett 

företag. En fundamental aspekt som ofta nämns inom förbättringsarbete i LEAN är PDCA-

cykeln(Plan-Do-Check-Act), figur 32 illustrerar PDCA-cykeln. 
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Figur 32. PDCA-cykel. Hämtad från: S, Bell. 2005. 

Vid första anblick kan den tyckas vara enkel men när dess användningsområde undersöks blir 

enkelheten en förutsättning för ett lyckat arbete. Problemen som PDCA-cykeln appliceras på 

är allt som oftast komplexa och involverar både maskiner och människor vilket gör helheten 

väldigt komplex. PDCA-cykelns enkelhet gör att förbättringsarbeten, oberoende av 

utformning och storlek, kan struktureras upp och tacklas på ett lämpligt sätt. 

Implementeringen av PDCA-cykeln i detta utförande ser ut som följande. 

Plan. När ett problem har identifierats och definierats kan arbetet med lösningar påbörjas. 

Definitionen av problemen bör vara tydlig, lämpligtvis via root cause analys. Detta för att en 

verklig lösning på problemen inte kan fokusera på symptom utan eliminera själva grunden till 

problemet. I detta stadie är det även viktigt att tänka på resurserna som används för att lösa ett 

problem. Finns det tillräcklig kompetens, tid och förståelse? 

Do. I detta stadie implementeras och verifieras dem framtagna lösningarna. För att kunna 

verifiera lösningarna måste implementering ske under kontrollerade former så att resultaten 

verkligen kan anses vara korrekta. 

Check. Här kontrolleras jämförs resultaten från de implementerade lösningarna mot de 

förväntade och önskade resultaten Även om resultaten inte är i linje med dem förväntade kan 

detta ses som ett lyckat resultat. Lärdom har tillskansats och förenklat arbete i framtida 

iterationer av PDCA-cykeln 
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Act. Efter implementerade och verifierade lösningar med positiva resultat är det dags att 

standardisera och färdigställa implementeringarna för att skapa ett nytt förbättrat nuläge. Efter 

detta börjar PDCA-cykeln om för att skapa det kontinuerliga förbättringsarbetet (S, Bell. 2005). 

 

Det finns en mängd olika applikationer för PDCA-cykeln och den kan variera något i 

utseende och tolkningar av den men grunden är ändå densamma med en enkel och tydlig 

arbetsmetod för förändringar och kontinuerliga förbättringar 

 

För att öka kompetensnivån ytterligare i alla leden och samtidigt få en kontinuerlig förbättring 

rörande Metznermaskinerna rekommenderas en utökad användning av FMEA. Arbetet bör 

taktas där FMEA uppdateras årligen för att ständigt förbättra störningsbilden, kunna hantera 

nya problem samt ständigt öka förståelsen och kunskapen rörande dem störningar som finns 

och potentiellt kan uppstå. Detta arbete har stor hjälp av en förbättring av den data som samlas 

in om störningar. Genom en mer detaljerad och högkvalitativ data förbättras även kvaliteten 

på resultaten i FMEA. Utöver detta bidrar en förbättrad data till bättre möjligheter för 

kvalitativ underhålls.- och reservdelsberedning. Som beskrivs i referensramen kan bra data 

vara en stor möjlighet i att effektivisera både underhålls- och reservdelsberedningen.  I 

dagsläget innehåller underhållssystemet väldigt lite information kopplat till dem störningar, 

underhålls- och kompetenskrav som definierats i projektet. Den information som finns är den 

som samlas in av produktionen. Här finns en klar förbättringspotential för 

underhållsavdelningen att öka mängden och kvaliteten på den information man har om 

maskinen för att på så sätt kunna ta beslut baserade på fakta. Detta är något som ligger väl i 

linje med både LEAN och TPM. Inom det senare är det vanligaste mättalet som nämns 

Overall Equipment Efficiency (OEE). Detta är ett mätetal som tar i beaktning tillgänglighet, 

utnyttjande och kvalitetsutbyte över en tidsperiod (P, Willmott., D, McCarthy. 2001). 

Uträkningen för OEE ser ut som följande: 
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𝑂𝐸𝐸 = 𝑇 ∙ 𝐴 ∙ 𝐾  

Där   

T = Tillgängligheten för mätobjektet 

A = Anläggningsutnyttjande, mätetal för den reducering av prestanda som mätobjektet har  

vilket kan vara reducerad hastighet på grund av kvalitetsproblem. 

K = Kvalitetsutbyte, beskriver hur stor del av det producerade antalet under en tidsperiod som 

uppfyller kvalitetskraven (Ben-Daya.M, et al, 2009). 

 

OEE används som en del i det kontinuerliga förbättringsarbetet där man via OEE kan 

undersöka utvecklingen av det förbättringsarbete man genomför tidsperiod. Begränsningarna 

vad det gäller användningsområden går dock inte vid att bara mäta utrustningseffektivitet utan 

kan med fördel användas för hela företaget och beräkna hela värdekedjan från leverantörer till 

slutkund. Detta då målet för värdekedjan är att möta kundkraven på ett effektivt sätt och här är 

maskiners och utrustningars effektivitet bara en del (P, Willmott. D, McCarthy. 2001).   

Införandet av TPM är inte bara en viktig del i ett förbättrat underhåll utan också en stor 

tillgång i Scanias produktionsstrategi. R. Ahmad et al (2012) har i sin artikel undersökt hur 

införandet TPM påverkar ett företags användning av LEAN. Här beskrivs att ett systematiskt 

och strategiskt underhållsarbete är av stor signifikans när det kommer till att lyckas med 

LEAN production. Det påpekas dock att TPM roll i LEAN till viss del är outforskad i den 

tillgängliga litteraturen. Detta då en stor andel av företagen implementerar TPM och LEAN 

separat och inte tar i beaktning de olika strategiernas inverkan på varandra. Där det dock 

undersökts effekten av den inbördes påverkan beskrivs det att TPM har en vital roll i att gå 

från ett företag utan LEAN till att implementera LEAN. Därför kan TPM påstås vara en 

nyckelfunktion i att lyckas med implementeringen av LEAN. Kopplingen mellan ett 

strategiskt underhåll, specifikt TPM, och LEAN kan ses ur en mängd tydliga vinklar. Om man 

tittar på det fundamentala vad det gäller mål och metoder syns tydliga kopplingar. K. Cua., K. 

McKone., R. Schroeder., (2001) har undersökt relationerna mellan JIT, TQM och TPM och 

sett tydliga kopplingar, både direkta och indirekta, vad det gäller kostreduktioner, kvalitet och 

leveransprestanda. Figur 33 illustrerar kopplingen mellan dem två med avseende på 
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avkastningen. Förenklat kan man titta på vilka inkomster och vilka kostnader som finns och 

vad som ligger till grund för dessa. Inom LEAN är centrala begrepp att skapa bra flöden och 

att minimera slöseri. Men om detta ses ur ett perspektiv där även underhåll tas i beaktning blir 

det uppenbart att centrala begrepp inom underhåll är en förutsättning eller bidragande orsaker 

för leanbegreppen. I K. Subburaman (2010) arbete, där det undersökts och tagits fram en 

FMEA metod för att höja och säkerställa tillförlitligheten i LEAN-system, framförs beroendet 

av pålitliga system för en lyckad implementering av LEAN. I arbetet påpekar man att 

designen av LEAN-system baseras på antagna eller ideala förhållanden. Och då inte bara för 

maskiners pålitlighet, vilket är vinkeln i denna rapport, utan även efterfrågan och krav på 

produkter. Vid större variationer i dessa faktorer minskar LEAN-systemens positiva effekter. 

Även D. McCArthy., N, Rich., (2004) skriver om detta. Här beskrivs LEAN som den del där 

designen av systemen kan effektiviseras medan TPM effektiviserar transformationen av 

designen. Detta kan även kopplas till den tidigare diskuterade artikeln av R. Ahmad et al 

(2012) där det konstaterades att implementeringen av LEAN kan förbättras av TPM. Detta 

kan vara en av anledningarna till detta fenomen.  

Vidare kan det undersökas kopplingen mellan LEAN och TPM vad det gäller kostreduktioner 

och minskade slöserier. Kostnader för underhåll är idag en stor del av företags totala 

kostnader och genom att vara kostnadseffektiv inom detta område finns stora besparingar att 

hämta. Här är FMEA och RCM en användbar metod för att bli resurs och kostnadseffektiv i 

sitt underhållsarbete.  I kapitlet modern underhållsteknik beskrivs även att planerat underhåll 

kräver god planering för att faktiskt vara givande. På grund av olika komponenters 

haveribeteenden kan till exempel planerade byten snarare sänka pålitligheten i ett system på 

grund av infant mortality. Kopplar man detta det LEAN kan detta ses som stora slöserier. Det 

är arbete som inte är värdeskapande. Tabell 8 visar D. McCArthy., N, Rich., (2004) syn på 

hur TPM och LEAN påverkar olika faktorer.  
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Tabell 8. Påverkan av ett antal faktorer från TPM respektive LEAN. Hämtad från: D. McCArthy., N, Rich., 

(2004) 

 

 

Även det tidigare nämnda kontinuerliga förbättringsarbetet är en gemensam nämnare för dem 

två. I detta område kan även standardiseringar räknas in då detta ligger som grund för 

förbättringsarbetet. Inom LEAN är det vida utbrett och centralt i filosofin men även inom 

underhållet finns stor nytta av detta.  
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Figur 33. Illustration av kopplingen mellan LEAN och TPM 

 

Inom detta projekt kan många kopplingar mellan undehållsverksamhet och LEAN 

exemplifieras.  Inom projektet har ett kontinuerligt förbättringsarbete genomförts baserat på 

så mycket fakta som bara möjligt. Projektarbetet fokuserade initialt på att studera maskinerna 

och det arbete som utfördes på dem, vilket kan beskrivas som den 12e punkten i J. K. Liker. 

(2004) definition av LEAN, gå och se med egna ögon för att bättre förstå en situation.  Ett 

arbete med att effektivisera och planera underhållet har påbörjats, och till viss del genomförts 

med hjälp av FMEA. Dem implementerade förbättringar i underhållsarbetet har 

standardiserats, vilket kopplas samman med J. K. Liker (2004) sjätte punkt som säger att 

standardiserat arbete är grund för ständig förbättringar och för medarbetarnas medverkan.   

Arbetet har lett till en ökad tillgänglighet och pålitlighet vilket bidrar till ett bättre flöde. Den 
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ökade tillgängligheten och förbättrade flödet har skapat en jämnare arbetsbelastning vilket är 

den fjärde punkten av J. K. Liker (2004).  Detta har lett till en bättre arbetsmiljö för 

operatörerna vilket resulterar i ett mer kvalitativt arbete. Även arbetet med att påbörja ett mer 

Tillståndsbaserat underhåll kan direkt kopplas LEAN-filosofin. Anledningen till att arbeta 

med Tillståndsbaserat underhåll är att utföra åtgärder när dem behövs, inte tidigare och inte 

senare. Detta är precis samma tankesätt som beskriver just in time (JIT).  

 

 

 

  



84 

 

Hur hade detta kunnat undvikas? 
 

Här beskrivs och diskuteras orsakerna till hur denna situation har kunnat uppstå och vilka fel 

man bör undvika i framtiden.  

 

I arbetet med detta projekt har en rad orsaker funnits till hur den störningsbild som finns idag 

har gjorts möjlig. Det första som framträder tydligt är brister vid inköpstillfället där synen på 

att det förbyggande underhållet bör vara en del av designfasen av en ny fabrik eller 

maskin(American institute of chemical engineers, 1995) inte tagits i beaktning i nog hög grad. 

Genom att tidigt i inköpsprocessen involvera kompetenser från dem personer som utför 

underhåll på maskiner, både från produktions- och underhållssidan, kan brister och problem 

upptäckas och undvikas innan maskiner når produktionen. Detta arbete kan involvera 

mekaniker, elektriker, programmerare, operatörer osv. Dels bör underhållbarheten undersökas 

men även potentiella fel som kan uppstå med en maskin. Ett användbart verktyg till detta kan 

vara att i designfasen använda sig av FMEA för att kunna identifiera potentiella fel och 

utarbeta lösningar till dessa på ett strukturerat sätt.  

 

När designen upplevs uppfylla kraven både från produktionen samt underhållet och maskinen 

färdigställs bör utförliga tester genomföras för att säkerställa funktionen. Detta görs 

lämpligast genom ett factory acceptance test (FAT), vilket är ett praktiskt sätt att verifiera ett 

systems funktionalitet och säkerhet. FAT genomförs vanligtvis i slutet av designfasen och är 

ett test före installation i fabrik (SafeProd, 2006). Då metznermaskinerna redan från 

installation inte kunnat leverera den önskade prestandan kan detta ej ha genomförts på ett 

lämpligt sätt.  

 

Det återstående arbetet när maskinen väl installerats är att kontinuerligt förbättra situationen 

kring maskinen för att åtgärda problem som missats eller inte kunna förutses i ett tidigare 

skede. Här är en implementation av en väl fungerande underhållsstrategi, i det här fallet TPM, 

avgörande. Detta för att säkerställa en kultur av förbättringsarbete och för att genom ett väl 
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fungerande underhållsarbete frigöra resurser till förbättringsarbetet. En utökad användning av 

förebyggande- och tillståndsbaserat underhåll möjliggör ett mindre resurskrävande underhåll 

och en bättre planering av det arbete som ska göras. I detta projekt har den största delen av 

dem störningar som funnits och åtgärdats varit kända problem. Ett kontinuerligt 

förbättringsarbete hade under dem år som maskinen varit i drift förhindrat behovet av detta 

projekt och den akuta insats som detta får anses vara.  
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Appendix 1. Analys av stödbroms 

för avrullar 

Appendix 
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Appendix 2. Trendning av broms vid materialväxling 
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 Appendix 3. FMEA 

System Metzner FMEA Number

Subsystem Failure Mode and Effects Analysis Prepared By

Component FMEA Date

Design Lead Key Date Revision Date

Core Team Page 1 of 1

Action Results

Item / 

Function

Potential 

Failure Mode(s)

Potential Effect(s) 

of Failure

S

e

v

Potential Cause(s)/ 

Mechanism(s) of 

Failure

P

r

o

b

Current 

Controls

D

e

t

R

P

N

Recommended 

Action(s)

Responsibil

ity & Target 

Completion 

Date

Actions Taken

N
e
w

 S
e
v

N
e
w

 O
c
c

N
e
w

 D
e
t

N
e
w

 R
P

N

Skrivare-

continoustyp 

som märker 

varje rör på 

båda sidor. 

Totalt 4 

skrivare

En skriver 

snett - texten 

blir inte 

centrerad på 

rören

Kvalitetsbrister, 

skrivaren 

kladdar igen. 

Produktionen 

kan i många fall 

fortsätta med 

nedsatt funktion
4

Dåligt inställd 

skrivare. Kan 

orsakas av stötar 

och vårdslös 

hantering. Kan ge 

meddelande fasefel 

(Dålig översättning 

av systemet)

4

Visuell 

kontroll av 

utskiften. 

6 96

Mjuka rör för att 

förhindra 

kollisioner, varsam 

hantering, bättre 

kontroll. 

Säkerställa att 

UFO genomförs 

enligt elementblad. 

Varma rör, 

förbättrad 

hantering och 

säkerställt 

UFO

4 2 6 48

Båda 

skrivarna på 

en körsida 

skriver snett

Produktionssto

pp 

7

Dåligt inställd 

skrivare. Kan 

orsakas av stötar 

och vårdslös 

hantering. Kan ge 

meddelande fasefel 

(Dålig översättning 

av systemet)

2

Visuell 

kontroll av 

utskiften. 

6 84

Mjuka rör för att 

förhindra 

kollisioner, varsam 

hantering, bättre 

kontroll. 

Säkerställa att 

UFO genomförs 

enligt elementblad

Varma rör, 

förbättrad 

hantering och 

säkerställt 

UFO

7 1 6 42

Färgklumpar i 

blocken

Skrivarfunktion 

blir försämrad 

eller 

oacceptabel. 

4

Damm i blocken 

eller dålig rengöring 

av 

skrivarnahuvuden 

eller effekt av dåligt 

skrivarinställningar(

Skriver snett).

5

Skrivarnahu

vud och 

styrblock 

kontrolleras 

två gånger 

per dagen 3 60

Förbättrad 

rengöring och 

städning av 

maskinen, borstar i 

avrullarna och 

byte/rengöring 

styrslangar.

Förbättrad 

rengöring 

samt borstar i 

avrullarna. 

Bytt 

styrslangar 

samt ökad 

förståelse om 

vilken renhet 

som krävs

3 2 2 12

Slut på 

solvent

Operatören 

måste fylla på 

solvent. Bläcket 

får fel 

konsistens.

3

Ingen har fyllt på 

solvent

2 1 6

Planerad påfyllning 

av solvent.

Högspänning

sfel

Ev. stopptid för 

rengöring av 

högspänningspl

atta. Kan leda 

till att skrivaren 

kladdar igen.

3

Damm/smuts på 

högspänningsplatto

r
3

Skrivarna 

kontrolleras 

vid UFO
2 18

Rengöring av 

maskinen för att 

minska 

dammnivån

Rengöring av 

maskinen för 

att minska 

dammnivån
3 2 2 12

Avskrapad 

färg

Kavlitetsbrister

3

Kallt material, 

bläcket hinner inte 

torka och då 

skrapas det bort i 

borstarna

2 1 6

Varmt material Varmt 

material

3 2 1 6

Skrivaren 

kladdar igen 

helt

Produktionssto

pp eller en 

skrivare ur 

funktion

7

Damm i 

skrivarmunstycke, 

trasig oring, lösa 

delar i skrivaren, 

dåliga inställningar 

av stråle. 3 6 126

Rengöring av 

maskin och 

skrivare. Daglig 

kontroll av 

inställningar. 

Varsam hantering 

av skrivarna. 

Varma rör

Förbättrad 

rengöring av 

maskin och 

skrivare. 

Daglig 

kontroll av 

inställningar. 

Varsam 

hantering av 

skrivarna. 

Varma rör.

7 2 4 56

Kortslutning i 

styrenehet

Stopptid och 

skrivare ur 

funktion

7

Strömspik i 

systemet 1 8 56

Överspänningssky

dd
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Avrullare 

12mm luft 

och bränsle

Rörmaterialet 

fastnar under 

locket på 

avrullaren

DHS-larm, PLC-

fel, Ryckig 

gång i 

maskinen. 

Operatören 

måste frigöra 

materialet och 

reseta 

felmeddelande 

innan maskinen 

kan köra igen

2

Styvt material och 

lindningen av rullen. 

Styrningen av 

materialet in i 

maskinen. 

8 8 128

Styrning av 

materialet för att 

förhindra att 

materialet kan 

hamna ovanför  

rullen. Varmare 

och mjukare rör för 

att göra materialet 

mer följsamt. 

Ändra ramper för 

servomotorer. Ta 

bort stödbroms i 

PLC

Styrarmar i 

avrullarna. 

Varma rör. 

Borttagen 

stödbroms i 

programmet 

för 12 mm 

luft. Justerat 

bromsverkan.

3 3 8 72

Avrullare 

8mm, 6mm

Rörmaterialet 

trasslar in sig

DHS-larm, PLC-

fel, Ryckig 

gång i 

maskinen. 

Operatören 

måste frigöra 

materialet och 

reseta 

felmeddelande 

innan maskinen 

kan köra igen. 

Om rullen är för 

dålig kan 

materialbyte 

vara 

nödvändigt.

3

Bristfällig lindning 

av rörbuntarna, 

bromsverkan och 

styrningen av 

bromsen i 

avrullaren och 

styrning av 

materialet från 

avrullarna in i 

maskinen.

6 6 108

Montering av 

styrarm. optimera 

maskinparametrar 

för mjukare gång. 

Ändra ramperna 

för 

servomotorerna. 

Ta bort stödbroms 

i PLC

Justerat 

bromsverkan 

och tryck 

DHS-armar. 

Tagit bort 

stödbroms. 

2 3 6 36

Material Repor och 

skador på 

materialet

Kvalitetsbrister 

och stopptid för 

att åtgärda 

problemet

8

Smuts eller skador i 

något av blocken. 

Ocentrerade block 

eller griparm. 

Smuts eller skador i 

skyddslangar från 

avrullaren. Skador i 

DHS-armar. 

Skador i styrarmar.

1 8 64

Bättre rutiner för 

rengöring av 

maskinen. 

Fasningar mellan 

blocken för att ta 

bort kanter. Bättre 

reservdels & 

underhållsberednin

g. Montera borste i 

avrullarna. 

Planerade byten 

av blocken. 

Utökadat FU med 

fokus på 

inspektion.

Förbättrad 

rengöring, 

byte 

styrslangar 

och borstar i 

avrullarna. 

Förbättrad 

reservdels- 

och 

underhållsber

edning. 

Utökat FU.

6 1 6 36

Material 

fastnar i 

maskinen vid 

frammatning 

av nytt 

material

Stopptid för att 

åtgärda, risk för 

följdfel pga. att 

materialet slår i 

andra delar

5

Kallt och hårt 

material, montör 

glömmer ta bort 

ändhylsor, montör 

ser inte till att röret 

är rakt när det 

matas in

3 3 45

Uppvärmt material, 

säkerställa att 

rutiner vid 

materialbyte är 

tydliga och 

genomförs.

Varma rör. 

Nya rutiner 

med uträtning 

av rören vid 

inmatning av 

nytt material.

5 2 3 30

"Skägg på 

röret"

Kvalitetsbrister 

och stopptid för 

att åtgärda 

problemet

6

Ocentrerade främre 

block, sliten kniv.

2 8 96

Tydliga rutiner för 

centrering av block 

och hur arbete 

med blocken ska 

gå till

Givare Givare ger 

signal hela 

tiden

Sekvensfel, 

Maskinen 

stannar. Risk 

för kollisioner i 

maskinen.

5

Damm/smuts. Ur 

position. Kabel eller 

anslutningsfel. 

Felinställda givare.
2

FU

8 80

Städning. Kontroll 

att givarna sitter 

fast som dom ska. 

Alla block ska ha 

uppborrade kikhål.

Förbättrad 

rengöring. 

Utökat FU. 
5 1 7 35

Givare ger 

ingen signal

Sekvensfel, 

Maskinen 

stannar. Risk 

för kollisioner i 

maskinen.

5

Trasig givare, Ur 

position. Kabel eller 

anslutningsfel. 2

FU

8 80

Kontroll att givarna 

sitter fast och 

fungerar som dem 

ska som dom ska.

Utökat FU.

5 1 7 35

Givare ger 

signal vid fel 

tillfälle

Sekvensfel, 

Maskinen 

stannar. Risk 

för kollisioner i 

maskinen.

6

Damm/smuts. Ur 

position. 

Stötar/vibrationer. 

Kabel eller 

anslutningsfel

2

FU

9 108

Städning. Kontroll 

att givarna sitter 

fast som dom ska. 

Borste i avrullarna.

Förbättrad 

rengöring. 

Utökat FU. 6 1 7 42

Nödstoppskr

ets

Maskinen 

stannar inte när 

den ska. 
#

Trasig 

nödstoppsknapp. 

Manipulerade 

säkerhetsdörrar

1

UFO

2 20

Kontinuerlig 

kontroll av 

funktioner.
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Broms 

avrullning

Dålig 

bromsverkan

Materialet rullas 

ut okontrollerat. 

Ryckig 

maskingång
3

Fel inställd broms. 

Sliten broms

4 2 24

Justering/reparatio

n broms vid behov. 

Utökad inspektion 

med rondering och 

FU. Montering 

manometer för 

förenklat FU.

Förbättrad 

inspektion 

med 

rondering och 

FU
3 2 1 6

Ingen 

bromsverkan

Avrullaren ur 

funktion

7

Trasig broms

1 2 14

Reparation broms 

vid behov. Utökad 

inspektion med 

rondering och FU.

Utökad 

inspektion 

med 

rondering och 

FU.

7 1 1 7

För hög 

bromsverkan

Ryckig 

maskingång. 

DHS-larm

3

Felinställd broms

4 2 24

Justering broms 

vid behov. Utökad 

inspektion med 

rondering och FU. 

Montering 

manometer för 

förenklat FU.

Utökad 

inspektion 

med 

rondering och 

FU.

3 2 1 6

Drivremmar Slitna 

drivremmar

Framdrivningen 

av material får 

nedsatt funktion
2

Fel inställningar. 

Gamla remmar.

2

FU

3 12

Kontinuerlig 

kontroll av 

drivremmar. 

Standardiserade 

sätt för 

inställningar.

Utökad 

inspektion 

med 

rondering och 

FU.

2 1 2 4

Drivrem går 

av

Maskinen ur 

funktion. 

Stopptid för 

reparation
6

Slitna remmar. Fel 

inställningar. 

2 3 36

Kontinuerlig 

kontroll av 

drivremmar. 

Standardiserade 

sätt för 

inställningar.

Utökad 

inspektion 

med 

rondering och 

FU.

6 1 1 6

Pneumatik Lågt tryck Nedsatt 

maskinfunktion

alitet 3

Läckage. 

Kompressorproble

m 1 3 9

UFO & FU, tillsyn 

av komponenter

Utökad 

inspektion 

med 

rondering och 

FU.

3 1 2 6

Trasiga 

pneumatiksla

ngat

Maskinstopp

5

Nötning, dåligt 

underhåll, gamla 

slangar. 1 2 10

UFO & FU, tillsyn 

av komponenter

Utökad 

inspektion 

med 

rondering och 

FU.

5 1 1 5

Ventiler 

kärvar

Nedsatt 

maskinfunktion

alitet
4

Fukt i systemet, 

vattenavskiljare ur 

funktion
1 2 8

Griparm Tar materialet 

snett

Repor och 

skador på 

rören
6

Ocentrerad griparm

2 5 60

Kulskruv Kulskruven 

går sönder

Stopptid före 

reparation. 

7

Vridningar på 

kulskruven

2

FU

3 42

Justera 

maskinggången 

för att reducera 

vridningar, ramper 

för servomotorer. 

Kniv Trasig eller 

sliten kniv

Stopptid, 

kvalitetsbrister
5

Gammal kniv, 

kallt/hårt material. 

Kvalitetsbrister på 

kniven

2

FU

2 20

Varma material. 

Bra kvalitet på 

knivarna. 

Planerade byten.

Varma 

material
5 1 2 10

PLC-

program

Hamnar i fel 

sekvens i 

PLC

Stopptid

8

Fel i prommaringen 

med användning av 

assign-funktioner
2 9 144

Ändringar i 

programmeringen. 

Metzner

Ger för hög 

hastighet vid 

utmatning

DHS-larm, 

trassel i 

materialet

3

Fel i 

programmeringen 3 10 90

Ändringar i 

programmeringen. 

Metzner

PC-

program

Fryser till och 

kan ej 

användas

Stopptid för 

omstart

4

Förmodat 

programfel

2 10 80

Ingen insyn i PC-

programmet. 

Därav inga 

rekommenderad 

åtgärder. Kräver 

Metzner

Metzner

 


