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FÖRORD 
 
 
Detta är en rapport av vårt examensarbete, som ingår i utbildningen vid YTH. 
Examensarbetet, som sträcker sig över hela sista terminen, går ut på att praktiskt 
tillämpa den kunskap vi förvärvat under utbildningen. Syftet har varit att i grupp 
lära oss arbeta i projektform. Vi har arbetat med förebyggande underhåll på press- 
och stansverktyg vid Samhall Formel AB i Luleå.  
Ett särskilt tack till: 
Karin Bergqvist vid Samhall Formel AB i Luleå som gav oss iden till projektet 
och till våra handledare Torsten Nilsson och Kjell Lindfors vid Luleå Tekniska 
Universitet. 
Vi riktar också ett tack till:  
Konstruktör Rolf Nilsson vid Futurum i Byske. 
Valter Huhta och övrig berörd personal vid Samhall Formel AB i Luleå. 
Pekka Katila, Anita Markstedt och Martin Lindmark vid Luleå Tekniska 
Universitet. 
 
Luleå den 19 maj 1999. 
 
 
 
 
 
Monica Björk Bernt-Olov Jönsson Tomas Lundgren 
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SAMMANFATTNING 
 
Samhall Formel AB är en av Sveriges största arbetsgivare med flera enheter ute i 
landet. I Luleå finns för närvarande ca. 75 anställda på verkstadsgolvet samt 
tiotalet personer inom administration. Företagets uppgift är att med anvisad 
personal från arbetsförmedlingen, legotillverka plåtdetaljer till olika fabriker och 
företag, som exempelvis ABB, Scania, Plannja, m fl.  
Bearbetningen består av klippning, stansning och bockning av plåtdetaljer.  
 
I vårt projekt har vi arbetat med press- och stansverktygens förebyggande 
underhåll (FU) vid Samhall Formel AB Division Industri. Deras intentioner är att 
få bort ”brandkårsutryckningar” vid haverier. 
Att ha ett löpande underhåll istället för reparationer vid haveri ger stora 
besparingar. För närvarande sker bristfällig rutinkontroll av verktygen efter 
användandet. De monteras ofta ner och placeras direkt i verktygslagret. Detta 
innebär att när nästa order kommer och verktyget behövs kan det vara defekt, 
vilket i sin tur innebär ökade kostnader och leveransstörningar. 
 
Vi har utarbetat: 
• En generell verktygsinstruktion som passar till alla de typer av press- och 

stansverktyg som Samhall Formel AB använder. Dessa rutiner ska ligga till 
grund för verktygsmakarnas arbete. 

• Ett förslag på ett verktygskort kopplat till en databas samt rutiner för dess 
handhavande.  

• En verkstadslayout på underhållsverkstaden, innehållande hjälpmedel, rutiner, 
miljö och ”ordning och reda”. 

• Ett hjälpmedel ”verktygsvändare” som vi själva har konstruerat. 
 
Om Samhall Formel AB beslutar att genomföra dessa punkter kommer de att få 
ett rationellt och effektivt underhåll. Vi är väl medvetna om att omställningen tar 
tid och kostar pengar. När den väl är genomförd kommer vinsten i form av 
minskade totalkostnader genom att man får ökad driftsäkerhet, ökad 
leveranssäkerhet, ökad tillgänglighet, högre produktivitet, bättre kvalitet på 
produkterna och mindre kassationer. 
Underhåll är en lönsam investering! 
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1 INLEDNING 
 
Gruppen har valt mellan projekt på olika företag i Norrbotten, bland annat en 
förfrågan om examensarbete på Samhall Formel AB. 
I första skedet fick vi inte kontakt med någon direkt ansvarig på Samhall. Precis 
före julledigheten ringde verkstadschefen Karin Bergqvist upp och hade ett 
förslag om att skapa ett system för förebyggande underhåll på alla deras press- och 
stansverktyg. 
 
Hennes intentioner var att vi skulle skapa ett dataprogram för att få fullständig 
kontroll på verktygens status. 
Plåtbearbetningen består av klippning, stansning och bockning av plåtdetaljer och 
utförs som regel av personer som ska rehabiliteras för att slussas ut på den öppna 
arbetsmarknaden. Företaget har trots detta ett affärsansvar. De måste alltså prestera 
en vinst på sin produktion. 
 
Vid besöket visade det sig att Samhall börjat med att skapa nya rutiner, för att alla 
verktygsdetaljer automatiskt ska få förebyggande underhåll efter varje 
produktionsserie. Samhall:s önskemål är att vi ska utforma underhållsinstruktioner 
på alla deras press- och stansverktyg samt att införliva dessa i deras datasystem. 
 
Under resans gång har vi kommit fram till att vi bör titta på miljön som 
verktygsmakarna arbetar i och därför har vi också tagit fram en verkstadslayout, 
samt en verktygsvändare. 
 
Målet är att sänka underhållskostnaderna pga. ”brandkårsutryckning” vid haveri. 
Att ha ett löpande underhåll istället för stora reparationer vid haveri ger stora 
besparingar. För närvarande sker ingen rutinkontroll av verktygen efter 
användandet, utan de monteras ner och placeras direkt i verktygslagret. Detta 
innebär att när nästa order kommer och verktyget behövs, kan det vara defekt, 
vilket i sin tur innebär att leveranstiden inte kan hållas. 
 
Vårt tillvägagångssätt har varit att hämta information från andra företag som 
hanterar samma typ av verktyg och utrustning, diskutera i gruppen om vilka 
vägar som är möjliga, vilka idéer som vi ska följa upp, och därefter att fördjupa 
oss i de problem som Samhall har med sina verktyg. 
 
Vi har besökt Tooltech i Töre, som tillverkar verktyg och även besökt Futurum i 
Byske som har en enormt stor fabrik med mestadels press- och stansverktyg. 
Vidare har vi tagit intryck av Pekka Katila, lärare i produktionsteknik, som 
framhållit vikten av korta ställtider, förebyggande underhåll mm. 
En annan viktig bit är de diskussioner vi i gruppen haft om hur vi ska gå till väga.  
Detta har gett oss en god insyn i problemet som Samhall har med sina verktyg 
och kringutrustning. 
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1.1 Mål 
 
• Skapa underhållsinstruktioner för press- och stansverktyg innehållande 

loggbok, verktygskort och rutiner för handhavande.  
• Verkstadslayout på underhållsverkstaden, innehållande hjälpmedel, rutiner, 

miljö och ”ordning och reda”. 
 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Samhall:s önskemål om ett dataprogram för dokumentering av verktygens status 
kan vi ej uppfylla på grund av bristande kunskap i programmering. Vi kan endast 
tillföra vad som bör ingå i en databas med ett verktygskort knutet till sig. 
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2 RESULTAT 
 
2.1 Verktygsunderhåll 
 
2.1.1 Inledning 
 
Underhållet på verktygen sker idag på följande sätt:  
• När ett verktyg har varit i produktion och monterats ur pressen, bedömer 

produktionsledaren ifall det behöver någon översyn.  
• Om så är fallet skickar produktionsledaren ett verktygskort t ill 

verktygsunderhållets arbetsledare. Verktygskortet är ett kvitto på att verktyget 
behöver åtgärdas. Kortet följer med produktionsordern.  

• Arbetsledaren tar i sin tur kontakt med produktionsledaren och får muntligen 
information om verktygets status.  

• Arbetsledaren ger sedan instruktioner till verktygsmakarna angående vilka 
åtgärder verktyget behöver. 

 
Idag finns inga skriftliga instruktioner eller ritningar på verktygen. Detta gör att 
demonteringen och monteringen görs på gehör, vilket kan bli nog så knepigt och 
tidskrävande. Om en verktygsmakare skulle bli sjuk innan han hunnit sätta ihop 
verktyget, blir det mycket omständigt för någon annan att färdigställa hans arbete. 
Vidare finns det ingen instruktion på hur man skall sköta verktygen. Det händer 
allt för ofta att ett verktyg har brister när det skall användas. Detta på grund av att 
verktyget ställs upp i förvaringsstället utan översyn. 
 
Verkstadschef Karin Bergqvist vill ha rutiner för förebyggande underhåll på 
pressverktygen. Hon vill skapa rutiner så att verktyget blir underhållet direkt efter 
användning, samt instruktioner på hur man skall gå tillväga vid underhåll av 
verktyget. Vidare vill verktygsunderhållets arbetsledare Valter Huhta ha ett 
verktygskort som påminner honom tills verktyget är åtgärdat.  
 
 
2.1.2 Syfte 
 
Utarbetning av instruktioner har genomförts därför att både verkstadschefen och 
verktygsunderhållets arbetsledare ser sig vara i stort behov av ett dokumenterat 
underlag. 
Vårt mål är att göra en generell verktygsinstruktion som passar till alla typer av 
press- och stansverktyg på Samhall. 
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En instruktion: 
• Som tillsammans med ritningar och verktygstillverkarens rekommendationer 

av service ger stöd till verktygsmakaren, operatören och arbetsledaren vid 
underhåll av verktygen.  

• Om vad reparatören behöver göra med verktyget och vad han/hon behöver 
tänka på, för att kunna utföra ett väl fungerande underhåll.  

 
 
2.1.3 Metod 
 
Vi har gått tillväga på följande sätt: 
• Intervjuat verktygsmakare och arbetsledare om dagens brister i 

verktygsunderhållet på Samhall, samt om vilka hjälpmedel de skulle behöva.  
• Diskuterat med Kjell Lindfors Luleå Tekniska Universitetet om hur man bör 

gå tillväga vid underhåll av verktyg, samt gjort ett studiebesök hos honom på 
Tooltech i Töre.  

• Besökt Futurum i Byske och där träffat Konstruktör Rolf Nilsson. Han delade 
med sig av sin långa erfarenhet av både konstruktion, tillverkning och 
underhåll av stans- och pressverktyg. Rolf Nilsson gav oss svar på många 
frågor vi gått och grunnat på.  

• Sökt i litteratur om skötsel av press- och stansverktyg och studerat produktivt 
underhåll. (Bilaga 2A,B) 

• Diskuterat utifrån våra erfarenheter från yrkeslivet om underhåll. 
 
 
2.1.4 Resultat 
 
Vi har kommit fram till att Samhall kan införa liknande rutiner som Futurum. 
Detta på grund av att de har likvärdig utrustning och produktion. Riggaren av 
verktygen och operatören bör få den utbildning som en tillståndskontroll på 
verktyget kräver, dvs. en ”kompetenshöjning”. Den senare skall under drift med 
hjälp av hörsel och syn kunna kontrollera om verktyget fungerar tillfredsställande. 
Han kan göra detta genom att studera detaljerna under pågående produktion, 
samt att studera sista detaljen ”sistabit” efter avslutad produktion. På denna detalj 
bör han sedan göra anteckningar på vilka felen är och var de uppstått. Detta kan 
sedan utnyttjas av verktygsmakaren vid åtgärdandet av verktyget. Riggaren 
behöver få de hjälpmedel som krävs, för att enkelt och rationellt få den exakthet 
som arbetet kräver. Till exempel bör man utrusta de pressar det lämpar sig i, med 
fixeringsutrustning typ styrpinnar och v-block.  
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2.1.5 Tillståndskontroll 
 
I underhållsfilosofin påpekas noga att för att få ett ekonomiskt FU, krävs att all 
personal skall ha förståelse i underhållet och att man skall använda sig av 
tilIståndskontroll. 
- Vid tilIståndskontrollerat underhåll utnyttjas komponenternas livslängd och 

bytes/repareras endast när behovet uppstår till lägsta kostnad. Oftast kan 
upptäckta felaktigheter åtgärdas i samband med ordinarie produktionsstopp 
varigenom värdefull drifttid sparas. (Produktivt Underhåll, Lars Nordin, 
Idhammar Underhåll AB –95).  

- Verktygets ekonomi och livslängd beror i mycket hög grad på 
verktygsriggarens erfarenhet och noggrannhet. Vårdslös och felaktig 
inspänning av verktygen i pressen kan på kort tid skada och förslita maskin 
och verktyg. (Kjell Lindfors, Tooltech.) 

Futurum i Byske arbetar helt efter tillståndskontrollerat underhåll. Deras 
erfarenhet är att det är operatören som skall sköta tillståndskontrollen, detta på 
grund av att den personen ser och hör direkt om det händer något med verktyget 
under drift och kan meddela verktygsmakarna för åtgärd.  
(Bilaga 2B) 
 
 
2.1.6 Operatörens tillståndskontroll: 
 
• Kontrollera före igångkörningen att stansar, matrishållare och alla övriga 

rörliga delar går lätt men trots detta har god uppspänning och noggrant och 
riktigt begränsade rörelser. 

• Kontrollera under hela produktionen hur verktyget arbetar. ”Studera 
detaljerna som produceras. Titta efter defekter”, kontrollera om grader 
uppstått. 

• Kontrollera att skrottransporten fungerar som den ska. 
• Kontrollera att skrot inte stockar sig i stansdynor. ”Förhindra stansbrott”. 
• Kontrollera att glödskal och galvavlagringar inte stockar sig i fjäderpaket och 

dynor. 
• Kontrollera att rörliga delar har avsedd funktion. 
• Kontrollera att smörjningen utförs. 
• Hålla rent i och kring verktyget. 
• Besikta alltid efter körning och meddela arbetsledaren om verktyget behöver 

åtgärdas efter en producerad order, eller om verktyget behöver åtgärdas 
omedelbart för att förhindra ett haveri. 

• Fyll i verktygskort. 
• Låt alltid låta master och sistabit följa verktyget. 
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Verktygsunderhåll: 
 
För att kunna genomföra verktygsunderhåll ska man ha tillgång till senaste ritning 
med detaljlista, verktygsinstruktion, sista bit och verktygskort. 
 
Skötselinstruktion av verktyg (Enligt ritningsunderlag eller tillverkarens 
specifikation). 
 
1. Delning av verktyget (om detta krävs för optimal rengöring). 
 (Detta är ett farligt moment och man bör utarbeta en säker metod för detta) 

• Hantera ”försiktigt” 
• Använd aldrig ”slägga” 
• Undvik ”brytning” 
• Fästplan är ”heliga” (Man skall aldrig åsamka verktyget några skador.) 

 
2. Rengöring  

• Avlägsna bland annat glödskal eller galvavlagringar som packat sig i 
fjäderpaket 

 
3. Demontering 

(Demontera inte verktyget mer än vad som krävs för att kunna underhålla 
detsamma) 
• OBS! Använd inget våld vid demontering 
• Kontrollera att inga styrgejdrar kärvar 
• Vid eventuellt fel, ta reda på orsak, åtgärda felet  
 

4. Kontrollera  
• Stansar    (slitagegränser i 1/10 mm, kontroll av grader) 
• Klippstål   (slitagegränser i 1/10 mm, kontroll av grader) 
• Dynor    (slitagegränser i 1/10 mm, kontroll av grader) 
• Bock prismor  (slitage, sprickor)  
• Präglingsdyna  (slitage, sprickor)  
• Fjädrar    (kontrollera antal cykler och totallängd) 
• Plåthållare   (skärmärken, pålägg av galv och förslitning) 
• Styrpelare   (vinkelräthet, skärningstendenser och skador) 
• Styrbussning  (kärvningstendenser och fastsättning) 
• Styrlinjaler   (förslitning och skador) 
• Sökare    (förslitning och skador) 
• Dragvulster  (förslitning och skador) 
• Avstrykare   (förslitning och skador) 
• Matningsstopp  (förslitning och skador) 
• Skrottransport  (förslitning och skador) 
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5. Vid funnet slitage av någon detalj i punkt 4 
• Ersätt med lagerhållen detalj 
• Lämna in utbytt detalj för omslipning  
• Vid omslipning av verktyget måste bottningslandet också slipas. 

(Alla verktyg ska vara utrustade med bottningsland. På denna ska det finnas 
ett märke som markerar när ett verktyg inte går att slipa mera. När detta är 
uppnått ska detaljerna bytas ut.) 

• Avsluta alltid omslipning med ”bryning” av grader. Detta ökar livslängden 
avsevärt. 

 
6. Kontroll av verktygsplatta: 

• Sprickbildningar (gjutjärnställ) 
• Slagmärken 
• Kavitationsgropar 
• Glapp i sökarhål och skruvhål samt gängfel 
• Rakhet och planhet (rätlinjal) 
• Bryna alla plana ytor 

 
7. Vid fel på verktygsplatta: 

• Kan man göra reparationen själv eller måste arbetet lämnas bort? 
(Man bör kritiskt överväga, om man har resurser och kompetens att utföra 
reparationen själv) 

 
8. Sammansättning av verktyg: 

• Passas ihop utan våld 
• Stansar och dynor schimsas till rätt mått 
• Initialsmörjning 
• Spänn i hopkört läge  
• Provstansa i papper 

(Denna metod ger på ett enkelt sätt svar på om allt fungerar. Dålig partning 
visas bra på detta sätt.) 

 
 

Verktyg som bearbetat plåt vilken avger glödskal eller galvavlagringar bör 
underhållas efter punkterna 1, 2 och 8 efter varje körning med verktyget. 

 
Då tillverkarens serviceintervall föreskriver full översyn utförs punkt  1 – 8. 
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2.2 Verktygskort och verktygsdatabas 
 
2.2.1 Inledning 
 
Det kort som Samhall Formel AB i dag kallar för verktygskort liknar mer en 
arbetsorder. Där anges det vilket verktyg som ska tillverka ett visst antal detaljer 
och när dessa ska vara färdiga. I övrigt finns det på kortet inga uppgifter, som kan 
vara till hjälp för att bedöma skicket på verktyget och när det behöver gå till 
underhåll. 
 
 
2.2.2 Syfte 
 
Examensarbetet har genomförts för att Samhall har framfört önskemål om ett 
bättre verktygskort. Vårt mål är att utforma ett verktygskort som är anpassat för 
alla typer av de press- och stansverktyg som Samhall använder. 
 
 
2.2.3 Metod 
 
För att kunna ha ett fungerande underhåll måste det finnas dokumentation som 
talar om vad som har gjorts med verktyget, hur mycket det har producerat, när 
det har underhållits mm. All denna information ska finnas i en databas, där man 
lätt ska kunna ta fram de uppgifter som behövs för tillfället tex. serviceintervall, 
ritningar, reservdelar mm. 
 
Denna databas bör vara sammankopplad med det centrala underhållssystemet, så 
att FU ordern för verktyget går ut till verktygsavdelningen, när det är dags för 
underhåll. 
 
När en ny order ska tillverkas skrivs ett verktygskort ut, som ska följa ordern tills 
den är färdig. På detta kort står all information som behövs för verktyget samt ett 
fält där operatören ska fylla i om det uppstått något problem vid körningen. Dessa 
problem samt vilka åtgärder som vidtagits ska sedan registreras i databasen. 
Efter diskussion med Kjell och berörd personal på Samhall samt genomgång av 
det material vi har att tillgå, har vi försökt att sammanställa en lista över vad som 
ska finnas i en databas med ett verktygskort knutet till sig. 
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2.2.4 Resultat 
 
Databasen ska innehålla: 
 
• Verktygsnummer 
• Verktygsbenämning 
• Tillverkare 
• Tillverkningsdatum 
• Lagerplats 
• Riggningsnummer 

Riggningsnumret ska hänvisa till speciell riggningsinstruktion för verktyget. 
• Underhållsinstruktioner  
• Uppgifter om reservdelar 

Uppgifter om artikelnummer och beskrivning av samtliga reservdelar som 
ingår i verktyget samt antal reservdelar som finns i lager ska anges. 

• Senaste seriens datum (Start/Stopp) 
• Underhållsintervaller 
• Skärpintervaller  
• Varningssignal när serviceintervall närmar sig  

Önskemål har framförts om en signal, som ska aktiveras när ett verktyg närmar 
sig underhålls- och skärpeintervall. Denna signal ska hela tiden larma ända tills 
man avaktiverar den = verktyget har underhållits. 

• Totalt antal producerade detaljer med verktyget 
Antal producerade detaljer med verktyget ska efter varje serie summeras. Dessa 
uppgifter ska sedan ligga till grund för underhålls- och skärpintervallerna. 
Uppgifter om underhålls- och skärpintervaller ska finnas i 
underhållsinstruktioner från tillverkaren. 

• Antal producerade detaljer efter senaste underhållet 
• Ev. problem eller störningar vid produktion med verktyget vid 

senaste ordern 
Uppgifterna om problem och störningar ska lagras allt eftersom i en ”bank”, så 
att man lätt ska kunna följa ett verktyg bakåt i tiden. Även produktion utan 
problem bör noteras och signeras. 

• Operatör på senaste ordern 
Om något hände vid produktionen av senaste ordern är det bra att veta vem 
som utförde den. Inte för att ha en syndabock utan för att få veta hur felet 
uppmärksammades och uppstod. Detta kan underlätta reparationsarbetet. 
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”Sistabit” från senaste order ska följa med verktyget till underhållet. Där 
kontrolleras att mått och utseende ej avviker från toleranser. Om avvikelse 
konstateras ska detta åtgärdas snarast. 
 
Master från inkörningen när verktyget var nytt ska följa med verktyget under hela 
dess livslängd, för att man lätt ska kunna jämföra mått och utseende på tillverkade 
detaljer. 
 
 
2.2.5 Verktygskortet ska innehålla: 
 
• Verktygsbenämning 
• Verktygsnummer 
• Lagerplats 
• Arbetsmoment 
• Underhållsintervaller 
• Skärpintervaller  
• Antal producerade detaljer efter senaste underhållet  
• Totalt antal producerade detaljer med verktyget 
• Ev. problem eller störningar vid produktion med verktyget 
• Operatör 
 
Från databasen hämtas uppgifter till verktygskortet. De anteckningar, som 
operatör eller annan noterat på kortet, ska sedan registreras i databasen. 
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2.2.6 Schematisk hantering av verktygskortet:  
 
• Verktygskortet skapas i en databas och skrivs ut samtidigt som en arbetsorder 

skapas. 
• Uppgifterna lagras i databas med alla kända uppgifter, samt fylls i av planerare/ 

beredare allt efter som det kommer in uppgifter med verktygskorten. 
• Kortet, och arbetsordern lämnas till operatören och riggaren. 
• Kortet förvaras i en speciell ficka på verktygets transportställ eller på pressen, så 

länge verktyget sitter i den. Det gamla kortet makuleras när ny produktion 
startar, och ett nytt kort är framtaget. 

• När verktyget demonteras ur pressen ska alla nödvändiga uppgifter antecknas 
på verktygskortet tex. antal tillverkade detaljer i sista produktionscykeln, om 
det finns några defekter på verktyget (tex. om det inte klipper rena snittytor), 
om något är trasigt, behövs det nya stoppar, mm. Operatörens eller riggarens 
signatur ska naturligtvis finnas på kortet. 

• När alla uppgifterna är antecknade, delas kortet och ena delen skickas med 
arbetsordern till planeringsberedning för registrering i databasen. Den andra 
delen ska följa verktyget. Om verktyget är i perfekt kondition skickas det till 
sin förvaringsplats, om det är behäftat med defekter som ska åtgärdas, skickas 
det till underhållsavdelningens pallställ för åtgärd. 

• Underhållspersonalen använder uppgifterna på kortet för att utföra rätt insats. I 
databasen kan reparatören få ytterligare uppgifter om verktyget, ex. tillverkare, 
reservdelslista med beställningsnummer, tid kvar till periodisk slipning mm. 

• När verktyget är åtgärdat och provat,  registrerar reparatören detta i databasen 
via en terminal i anslutning till underhållsplatsen. Uppgifterna ska då finnas 
tillgängliga för planerare/beredare i datorn. Kortet fylls i med ett OK och 
placeras i fickan för verktygskort på transportstället, sedan skickas verktyget till 
sin lagerplats i produktionslokalen. 
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2.2.7 Kortets väg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planering och beredning 

Verktygskortet och arbetsordern 
till produktionen. 

Kortet placeras i ficka på 
transportstället eller på pressen. 
Gamla kortet makuleras. 

Efter avslutad produktion, registreras 
alla anmärkningar och data om 
verktyget på verktygskortet. 

Om verktyget 
befinns i fullgott 
skick placeras det i 
verktygsförrådet med 
den andra delen av 
verktygskortet. 

Ena delen av verktygskortet 
skickas till planeringen för 
registrering i databas. 

Om det finns defekter eller om 
verktyget ska ”servas” enligt 
kalenderschema levereras verktyget med 
andra delen av verktygskortet till 
underhållsavdelningen. 

Verktyget åtgärdas enlig anmärkningar 
på verktygskortet. Åtgärderna 
registreras i databas. Kortet signeras och 
märks med OK!, samt datum. Kortet 
placeras i fickan på verktyget eller 
transportstället. 

Verktyget skickas till 
verktygsförrådet.  
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2.3 Verkstadslayout 
 
2.3.1 Inledning 
 
Vid våra besök på Samhall Formel AB har vi konstaterat att reparationsplatsen är 
väldigt ostrukturerad. Underhållet är inhyst i ena änden av produktionslokalen 
integrerat med driften, eftersom det bedrivs produktion i maskinerna på 
underhållsplatsen. Verktygsmakarna arbetar med stans-och klippverktygen samt 
kringutrustning, blandat med lite produktionsarbete. 
 
I produktionen används radialborrmaskinerna som står i verkstadsdelen. Det står 
också en trumlare i direkt närhet av serviceplatsen. 
 
Miljön är bullrig och ljuset är som det borde i en produktionslokal, men för ett 
underhåll av den här typen är ljusnivån för låg. Arbetsmiljön är dammig av den 
produktion som bedrivs i lokalen, men sett ur produktionssynpunkt är miljön 
godkänd. 
 
För den oinvigde ser det svårt ut att utföra ett kvalificerat verktygsunderhåll i 
denna miljö. Det är antagligen också så ny personal uppfattar underhållet när de 
kommer till Samhall. 
 
 
2.3.2 Syfte 
 
Projektet genomförs med anledning av att vi vid studiebesök på Samhall funnit 
att, förutom hanteringen av verktygen, dokumentationen av verktygen och 
reservdelshållningen till dessa, också verktygsunderhållet måste fungera för att 
göra bilden av ett fungerande förebyggande underhåll komplett. 
Vårt mål är: 
• att klarlägga vikten av lämplig lokal och utrustning, föreslå hur en 

verkstadslayout bör se ut, samt vilken utrustning och arbetsmiljö som 
underhållsavdelningen behöver för ett effektivt förebyggande underhåll.  

• att skapa en fungerande arbetsplats för reparation och underhåll av press- och 
stansverktyg, samt föreslå vissa speciella verktyg för att klara av arbetet på 
säkrast möjliga sätt. 

 
 
2.3.3 Metod 
 
Vårt tillvägagångssätt har varit att, hämta information från andra företag som 
hanterar samma typ av verktyg och utrustning, diskutera i gruppen om vilka 
vägar som är möjliga och vilka idéer som vi ska följa upp. Därefter har vi 
fördjupat oss i de problem som Samhall har med sina verktyg. 
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Vi har besökt Tooltech i Töre, som tillverkar verktyg och besökt Futurum i 
Byske som har en enormt stor fabrik med mestadels press- och stansverktyg. (Se 
bilaga 1) 
 
På dessa företag fick vi en god inblick i, hur en verkstadslokal bör utformas, för 
att man ska kunna bedriva ett bra verktygsunderhåll.  
 
 
2.3.4 Resultat 
 
Vid vårt arbete med att utforma förslag på verktygshanteringen på Samhall i 
Luleå, har några viktiga saker framkommit, i fråga om reparationsplatsen och dess 
utformning. 
 
Vi har här ett par förslag på hur vi tycker att en verkstad på Samhall ska se ut, och 
hur den ska fungera. 
 
Den nuvarande arbetsplatsen ska i vårt förslag överlåtas till rent produktionsarbete 
och en ny verktygsunderhållsplats bör skapas. 
 
Underhållsplatsen föreslås placeras i den angränsade lokalen, där det idag finns ett 
underhåll för diverse driftutrustningar. Platsen är för övrigt så stor att båda 
verksamheterna kan samsas, om lite skyddsväggar och utsug eller luftbehandling 
ordnas i lokalen. Själva verktygsunderhållet tar inte så stor plats, eftersom 
verktygen ska åtgärdas direkt som de tas in i verkstan, och placeras i 
förvaringsstället direkt efter åtgärd. 
 
Vi anser att verktygsunderhållet ska vara väl strukturerat och ha en egen speciell 
plats där ett press- och stansverktyg kan lämnas för kvällen eller för andra ärenden 
under arbetsdagen, utan att riskera att delarna smutsas ner eller används till annan 
verksamhet. Underhållspersonalen ska prioritera press- och stansverktygen, så att 
verktyget som använts snarast ska servas eller repareras om så behövs. Därefter bör 
verktyget skyddsförpackas och läggas på sin plats i verktygsstället. 
 
Skyddsförpackningen behövs om verktyget ska förvaras i produktionslokalen där 
verktygslagret finns i dag. 
 
På verkstadsplatsen ska följande utrustning finnas tillgänglig för rationellt 
underhåll: 
• Rullbord för transport av verktyget mellan olika stationer i underhållscykeln. 
• Demonteringsverktyg för isärtagning av pressverktyg. (Se ritningsunderlag.) 
• Brytjärn med lagrad böj och spets. (Speciellt framtagna för detta ändamål.) 
• Tvättplats. (Avfettning och spolplats, i direkt anslutning till verkstaden.) 
• Verktygstavlor med handverktyg vid varje arbetsstation. (Anpassas efter behov)  
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• Saxbord med rullar för intern transport i verkstadslokalen och för avställning 
av pågående reparation, om reservdelar saknas, eller annan akut reparation 
kräver snabb omställning av arbetsuppgifterna. 

• Efter demonteringsoperationen, ska det finnas utrustning för att avlägsna rester 
av galv- och glödskal. 

• En roterande cirkulärborste och en liten slipmaskin för reparation av grader 
och andra små skador på pressverktyget. 

• Domkraftsutrustning för isärpressning av skadade pressverktyg. (Användes 
endast i nödfall.) 

• I underhållets närhet ska det finnas ett rum för att arkivera 
verktygsinstruktioner, med en dator som är kopplad till den databas som 
innehåller alla verktygens status och instruktioner. 

• Ett kombinerat verktygs- och mätrum. (Ett verktygsföråd där man förvarar 
specialverktyg, mätinstrument och där man kan hålla till vid mätning och 
justering av verktyg.) 

 
Layout. se bilaga 3 
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2.4 Förrådshantering 
 
2.4.1 Reservdelar – lagerhållning 
 
En effektiv förrådshantering är en del av företagets FU. Vid rationalisering av det 
förebyggande underhållet bör man eftersträva en effektivisering av 
förrådshanteringen. 
 
Gamla ”hyllvärmare” som t ex reservdelar till maskiner och verktyg som inte 
längre används i produktionen ska bort. Dessa binder kapital och skapar ett 
onödigt stort förråd. (Produktivt Underhåll, Lars Nordin, Idhammar Underhåll 
AB –95).  
 
 
2.4.2 Förråd – till vilken nytta? 
 
Förrådet är en serviceavdelning som tillsammans med underhålls- och 
driftsavdelningarna ska se till att maskiner och verktyg fungerar så att 
produktionen kan flyta störningsfritt. 
 
Att snabbt hitta reservdelar leder till snabbare reparationer. Att en reservdel inte 
finns i lager när den behövs kan leda till stora kostnader genom  
produktionsbortfall, övertidsersättning, leveransförseningar med leveransböter 
som följd samt minskat förtroende från kunderna. Allt detta helt i onödan. 
Nu är det ju inte så att man ska ha alla tänkbara delar i lager. En grundregel för 
förrådshållning är ”De tre R-en”  

• Rätt artikel, hemma vid 
• Rätt tidpunkt och i 
• Rätt antal 

(Produktivt Underhåll, Lars Nordin, Idhammar Underhåll AB –95).  
 
 
2.4.3 Vilka reservdelar behövs till press- och stansverktygen? 
 
Leverantören av verktygen ska tillhandahålla en reservdelslista och ritningar på 
verktyget. Reservdelslistan ska innehålla: 
 

• Artikelnummer 
• Benämning 
• Beteckning och fabrikat (standard enligt SS, SMS eller DIN-norm) 
• Antal av samma slag i verktyget  
• Namn på ev. underleverantörer (ett fåtal) 
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En förteckning över de reservdelar som bör anskaffas, ska man kunna få från 
leverantören. Han bör då dela upp listan i två delar, dels det som ”måste” 
anskaffas, dels ”bra att ha”. (Reservdel som måste anskaffas bör ur ekonomisk 
synpunkt bli billigare att lagerhålla än de kostnader ett produktionsstopp orsakar 
på grund av väntan på reservdel). Även leveranstid för varje reservdel ska anges i 
förslaget.  
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2.5 Verktygsvändare 
 
2.5.1 Inledning 
 
Iden till att ta fram en verktygsvändare fick vi när vi såg problemen som 
verktygsmakarna på Samhall Formel AB hade när de hanterade stora verktyg. 
 
2.5.2 Resultat 
 
Vi har arbetat fram ett hjälpmedel som ska underlätta och möjligröra en 
effektivare service och reparation av relativt stora press- och stansverktyg, upp till 
2 tons vikt. 
 
Hjälpmedlet som vi konstruerat är en anordning för att lyfta isär ett 
stans/pressverktyg, samt för att vända överdelen i samma moment. Den består 
alltså av en lyftanordning som ska lyfta upp överdelen som därefter vänds så att 
man kan komma åt pressytor, sax, och stansstål. Återmonteringen sker i samma 
apparat. 
 
 
2.5.3 Specifikationer: 
 
Stativ: VKR-Profil  160 X 160 X 10 mm 

80 X 80 X 6,3mm 
Lyftarm:                120 X 60 X 5 mm 
Parallellarm:    80 X 80 X 6,3 mm 
Vändbom:     80 X 80 X 6,3 mm 
Lyfthöjd: 940 mm.  
Min höjd: 750 mm. 
Max höjd: 1690 mm 
Max belastning: 2000 kg 
Max längd på verktyg: 1700 mm. 
 
Hydraulik. 
Pump: 160 Bar  
Cylindrar: 2 St. Typ MANNESMAN REXROTH CDL1 
Cylinder diameter: 50 mm. 
Slaglängd: 500 mm. 
(Bilaga 4,5) 
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2.5.4  Funktionsbeskrivning av verktygsvändare 
 
• Verktyget ska användas tillsammans med verkstadsbänk och lyftbord som är 

försedda med cylindriska rullar eller kulrullar.  
• Det pressverktyg som ska åtgärdas placeras på arbetsbordet och förbereds för 

demontering. 
• Pressverktyget förs in under verktygsvändaren på rullkropparna. 
• Övre plattan i pelarstället monteras fast i vändarbommen med två skruvar 

genom de verktygshållarplattor som hör till vändaren, samt med en skruv i 
dragtappsfästet i centrum av pressverktyget. 

• Alla transportsäkringar och låsningar demonteras. 
• Lyftbordet sänks med undre delen av pressverktyget och får därmed en linjär 

rörelse vid isärtagningen. På demonteringsplatsen ska det finnas hjälpmedel för 
att försiktigt bända isär över- och underdel, i de fall underdelen inte släpper 
från överdelen av endast egentyngden. 

• När verktyget är delat, kör man upp vändararmen i översta läget. 
• Därefter körs lyftbordet i jämnhöjd med arbetsbordet, och underdelen dras in 

på bordet  
• Överdelen av pelarstället komplett med stansar mm. sitter nu fast i 

verktygsvändaren. 
• Lyftarmen kan köras till bekväm arbetshöjd och vändas upp mot montören. 

Montören kan nu utföra erforderliga reparationer på överdelen, samt 
underdelen som ligger på arbetsbänken intill. 

• Montering av press- och stansverktyg sker i omvänd ordning.    
 
 
2.5.5  Säkerhet 
 
Verktygsvändaren: 
Hydraulcylindrarna är utrustade med backventil på både tryckande och dragande 
sida, samt flödesdelare för att undvika brytningar i armarna. 
Motorn till rotationen är utrustad med broms. 
 
Verktygslyften skall vara omgärdat av ett skyddsnät med en höjd av 2m på tre 
sidor om verktygslyften: Hela vänstra sidan, bredd 1,4m, högra sidan, fram till 
bordet. och baksidan hela verktygslyftens längd. Framsidan behöver inget skydd, 
den sidan har operatören kontroll över. (Bilaga3) 
 
Nödstopp ska monteras på verktygslyftens vänstra sida. Lämpligen på stolpen som 
skyddsnätet är monterat vid, och på kontrollpanelen. (Nödstopp med 
återställningsfunktion.) 
 
Skylt med angiven maxlast skall monteras på verktygsvändare. 
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Lyftbordet: 
Lyftbordet skall vara utrustat med en sarg runt om bordsytan. Höjd 20mm över 
kulrullarnas högsta punkt, med urtag för gaffeltruckens gafflar. 
 
Kontrollpanelen: 
Kontrollpanelen består av en rektangulär låda av plåt som sitter på en stålpelare 
fastskruvad i golvet. Kontrollpanelen ska vara jordad. 
 
Kontrollpanelen skall vara placerad framför verktygslyften, vid bordets kant. 
(Bilaga 3) 
 
Från kontrollpanelen kan man styra både lyftbordet och verktygslyften. 
 
På kontrollpanelen ska manöverknapparnas och strömställarnas funktioner vara 
väl uppmärkta.  
 
Operatören: 
Operatören har från kontrollpanelen god översikt över hela arbetet med 
isärtagningen av verktyget. 
 
Han kan också från denna plats stoppa obehöriga från att vistas inom 
verktygslyftens arbetsområde. 
 
Operatören ska inte kunna sträcka sig till verktyget samtidigt som han manövrerar 
verktygslyften. 
 
Han får inte stoppa in händer, armar eller huvudet mellan övre och undre delen 
av verktyget vid isärtagning eller hopsättning. (Klämrisk) 
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2.6 Bilageförteckning 
 
Studie vid Futurum  bilaga 1 
Underhåll bilaga 2 A 
Tillståndskontroll bilaga 2 B 
Verkstadslayout bilaga 3 
Beräkningsgrunder och beräkningar bilaga 4  
Ritningar bilaga 5 
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Studiebesök vid Futurum 
 
Vid studiebesöket på Futurum i Byske blev vi väl mottagna av konstruktör Rolf 
Nilsson som på ett mycket ingående sätt visade oss runt i produktionen i 
allmänhet och i underhållet i synnerhet. 
Besöket var speciellt inriktat på press- och stansverktyg, dess förebyggande och 
fortlöpande underhåll, samt dokumentation på verktygen. 
Efter presentation av företaget gick vi ut i verksamheten. Vi började med att titta 
på den station där de tillverkar motorer till fläkten. En fascinerande apparat där 
lameller till både statorer och ankare stansas och svetsas i samma maskin med 
väldigt avancerad teknik. 
Vi visades även runt i underhållsverkstaden och verktygslagret. Det sistnämnda 
var beläget i ett speciellt anpassat rum. 
Enligt Rolf Nilsson ligger företaget med ett reservverktyg till alla 
tillverkningsdetaljer. Om ett verktyg går sönder mitt i en planerad produktion, 
byts verktyget snabbt ut. 
Vi fick studera när riggaren gjorde ett verktygsbyte. Där visade Rolf oss på de 
hjälpmedel som används vid riggning och demontering av verktygen. 
De består av rullbordsvagnar med fasthakningsmekanism När ett verktyg ska bytas 
i en excenterpress gör man enligt följande: 
• Övre delens 4 st. M16 skruvar lossas och pressen körs upp lite. 
• Spännexcenterns 4 st. M16 skruvar demonteras. 
• En tom rullvagn körs fram till pressen och dockas fast i speciellt tillverkade 

fästen. 
• Det gamla verktyget dras ut på vagnen där det låses fast med en enkel spärr, 

innan det flyttades åt sidan. 
• Det nya verktyget ligger på en annan likadan vagn, som rullas fram till pressen 

och dockas fast. 
• Verktyget knuffas in i pressen, som är utrustad med fjädrande rullkroppar samt 

styrtappar fastbultade i pressbordet. 
• När verktyget, som är utrustat med ett V-block och ett planslipat anhåll, 

tangerar styrtapparna, monteras spännexcentern i T-spår och pressar verktyget 
mot anhållen på pressbordet. Precisionen är mycket hög. 

• Därefter monteras skruvarna i nedre plattan, varvid de fjädrande kulrullarna 
trycks ner i sina hållare. 

• Man kör sedan ner excenterpressen så att övre plattan kan skruvas fast. 
 
Verktyget har dokumenterade uppgifter om hur pressen ska vara inställd, med 
max slaglängd och avstånd från pressbordet mm. 
”Verktygets ekonomi och livslängd beror i mycket hög grad på verktygsriggarens 

erfarenhet och noggrannhet.” (Kjell Lindfors) 
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I de fall där verktyg byts på grund av ett verktygshaveri eller för uppskärpning, 
mitt i en pågående produktion, tar själva verktygs bytet mindre än 10 minuter! 
Detta gäller naturligtvis inte vid en omställning till annan produkt. 
Rolf beskrev rätt så detaljerat hur de sköter underhållet på verktygen. 
Det fungerar i stor så här: 
- Operatören avgör om verktyget behöver åtgärdas efter körda order genom att 

studera sistabiten. 
- Om det inte finns någon anmärkning skickas verktyget till verktygslagret. 
- Finns det fel på sistabiten gör operatören anteckningar på denna och skickar 

den med verktyget till underhållsverkstaden. 
Rolf nämnde vid vår diskussion med honom, att de kör verktygen cirka 700000 
slag innan de utför någon skärpning. Nämnas bör, att de jobbar endast med 
tunnplåt. Rolf nämnde också att stansbrott får man nästan uteslutande pågrund av 
packat skrot i dynan. 
Rolf delade också med sig av erfarenheten med slipning. Han sa att erfarenheten 
visar, att om det behövs slipas en tiondels millimeter, så skall man inte stanna där 
utan man skall ta tvåtiondels millimeter. Det visas att denna åtgärd gör att skärpan 
håller längre. Vissa verktyg belägger man med Titanoxid som förhindrar 
fastkletning. 
Slutsatsen vi drar av detta ä r att operatören sköter ”Tillståndskontroll” av 
verktygen och att man inte underhåller för underhållandets skull.   
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Underhåll 
 
Eftersom vi har begränsat arbetet till förebyggande underhåll (FU), kommer vi 
bara att behandla ämnet underhåll flyktigt. Vi har i styckeform skrivit ner text 
hämtad från boken Produktivt Underhåll och Rationellt Underhåll vilken är den 
litteratur som vi studerat för att få större kunskap i ämnet.  
 
Varför underhåll? 
Allt som vi skapat av materiella tillgångar kräver underhåll. Om vi låter detta 
förfalla blir det mångdubbelt dyrare att reparera eller nyinvestera, än att 
underhålla. 
Bristande underhåll orsakar därmed stora förluster. 
Underhåll är också miljövård, den sparar energi och råvaror. 
 
Definition av underhåll: 
Alla aktiviteter som utförs i syfte att vidmakthålla en utrustning, eller 
att återställa den i ett sådant skick att planerad verksamhet kan 
genomföras störningsfritt. 
Allt underhåll börjar på ritbordet. Man bör konstruera för god tillgänglighet 
”underhållsmässigt” och välja rätt kvalitet på material. 
Att ändra på ritbordet medför en mycket liten kostnad. Det kostar tusen gånger 
mer att rätta till misstag under utnyttjande än under projektering. 
 
Ledarskap: 
Ledarskap har avgörande betydelse för resultatet i underhållsverksamheten. I dag 
samordnas ledningen för produktion och underhåll och driftpersonalen engageras 
allt mer i underhållsarbetet. Ledarskap inom underhåll handlar om att ha en 
policy och skapa en anda av omsorg, renlighet och ordning. Samt att utveckla ett 
motivationsmönster som styr personalen, mot en övergripande gemensam 
målsättning med underhållet. 
 
Administration: 
Att bedriva effektiv underhållsverksamhet är till stor del en fråga om administrativ 
kompetens och system. Kompetens att sätta in rätt resurs vid rätt tidpunkt. 
Man behöver system för anläggningsregister, förebyggande underhållssystem, 
förrådsstyrning, inköp, p lanering, dokumentsökning och teknisk- ekonomisk 
analys. 
 
Ekonomi: 
Underhållet har stor inverkan på varje verksamhets ekonomiska resultat. Man ska 
betrakta underhållet som en lönsam investering. 
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Ett effektivt underhåll är intäktskapande. Det ökar tillgängligheten och därmed 
höjes produktiviteten. Det är också en förutsättning för minskade buffertlager. 
När inte maskiner och verktyg fungerar bryter systemet samman. 
 
Kvalitet: 
Kvaliteten på underhållet som utförs på produktionsanläggningen, har en 
avgörande inverkan på produktens kvalitet. 
Ett företags leveranssäkerhet och därmed dess image och good- will påverkas av 
underhållet. Man får mindre kassationer med väl underhållna maskiner.  
 
Beroende av störningsfri produktion: 
Bristande underhåll kan innebära a tt produktionen står stilla, men man måste 
ändå betala sina räntor, avskrivningar, löner och andra kostnader. 
Kapitalkostnaden utgör i moderna anläggningar en större kostnad än lönerna. De 
flesta av dessa kostnader måste betalas även när fabrikerna står stilla (fasta 
kostnader.) En annan faktor är minskningen av råvarulager, färdigvarulager och 
lager av produkter under arbete. Med små lager drabbas kunderna omedelbart, 
om man får en störning i produktionssystemet p.g.a. bristande underhåll. Man 
producerar också varor av undermålig kvalitet.  
Om man tappar produktion p.g.a. driftstörningar är det den lönsamma 
marginalproduktionen som faller bort. Driftsäkerheten kan vara viktig för ett 
företags överlevnad. 
 
TPU  Total Produktivt Underhåll: 
Personalen utgör en stor dold reserv som i de flesta företag utnyttjas dåligt. Man 
har kommit till insikt om att operatörer och driftpersonal kan utnyttjas mer i 
underhållet. Man vill att operatörerna skall ha samma känsla för den utrustning 
som de hanterar som för den egna bilen tex. Idéerna har kommit från Japan där 
de länge praktiserats under benämning TPU.  
 
Fem mål som hör samman om man skall uppfylla och kunna utveckla TPU i ett 
företag: 
1. Förbättra effektiviteten hos maskiner och utrustning. 
2. Självstyrande underhåll av operatörerna. 
3. Planerat underhåll . 
4. Träning för att förbättra skickligheten. 
5. Att uppmuntra underhållsfri teknik. 
 
Underhållets målsättning: 
All verksamhet som bedrivs av flera människor måste ha en gemensam 
målsättning, som alla förstår. Annars är det lätt att individerna börjar arbeta åt 
olika håll. 
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Nollfel: Varje haveri är ett misslyckande för underhållet. Man bör belöna 
personalen när de arbetar på ett sådant sätt att inga fel uppstår och inte bara när de 
lyckats reparera ett större haveri. 
Att upprätthålla störningsfri produktion av felfria produkter. (Bra målsättning.) 
 
Underhållets Ekonomi: 
Underhållet påverkar ett företags ekonomiska resultat på flera olika sätt. Om man 
har ett effektivt underhåll medverkar det till en störningsfri drift och hög 
produktivitet. Bedriver man underhåll felaktigt får man höga underhållskostnader, 
många och långa driftstörningar och produkter som måste kasseras. 
Det kapital som är bundet i produkter i arbete PIA, olika buffertlager och i 
produktionsanläggningens byggnader och maskiner påverkas också av kvaliten på 
underhållsverksamheten. 
Andra ekonomiska faktorer som leveranssäkerhet och goodwill är beroende av 
underhållet. Underhållets inverkan på arbetsmiljö, yttremiljö och lägre 
energiförbrukning skall också tillmätas en ekonomisk betydelse. 
 

 
 
Underhållsverksamhets översikt: 

 

Underhållets kostnader kan liknas 
vid ett isberg där den synlig lilla 
delen utgörs av underhållets 
direkta kostnader medan det 
mesta av underhållets positiva 
inverkan på ekonomin är 
obefintligt för en okunnig 
betraktare. 
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Förebyggande underhåll  FU: 
Med förebyggande underhåll avses alla åtgärder som utförs med syfte att 
förebygga fel eller att upptäcka fel innan de orsakar driftstörningar, dvs. att minska 
mängden oplanerade reparationer. Förebyggande underhåll går alltid att planera. 
Det är inte ekonomiskt försvarbart att driva det förebyggande underhållet så långt 
att reparationerna minskar till noll. Förhållandet mellan FU och Avhjälpande 
underhåll AU bör anpassas så att man får det bästa totalresultatet. 
 
Avhjälpande underhåll AU: 
Är åtgärder med syfte att avhjälpa uppkomna fel. 
 
Direkt förebyggande underhåll: 
Är åtgärder som genomförs med syfte att förebygga att fel uppstår. Exempel på 
åtgärder är rengöring, smörjning, renovering och planerade utbyten. 
 
Indirekt förebyggande underhåll / Tillståndskontroll: 
Se bilaga 2B. 
 
Framgångsfaktorer: 
Några av framgångsfaktorer som har förbättrat driftsäkerheten, kvaliteten, 
tillgängligheten och produktionstakten är följande: 
• Kvalitetsutbildning för alla anställda. 
• Livstidskostnadsanalys utnyttjas för några investeringsobjekt. 
• Ökat intresse för de ”mänskliga faktorerna” motivation, utbildning, 

information, att bättre variera de monotona arbetsuppgifterna. 
• Låta produktionspersonal utföra mer underhåll. 
• Automatisera produktionen, så att de kvarvarande jobben blir ”mentalt 

vettiga”. 
 
Utbildning: 
• För att bedriva en effektiv underhållsverksamhet är en kunnig och motiverad 

personal den viktigaste faktorn. 
• Även om den tekniska utvecklingen vad gäller hjälpmedel, instrument, 

datorsystem, osv, går snabbt, kan ingen teknisk utrustning i längden ersätta en 
kunnig och välutbildad personal. 

• När det gäller underhåll och service är förhållandet, till 10% fråga om att 
utnyttja ny teknik och till 90% en fråga om att utbilda och motivera 
personalen. 
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Sammanfattningsvis: 
Underhåll är ett samarbete över gränserna. Med det menar vi att all personal ska 
samarbeta mot samma mål. Personal måste också få den utbildning som 
underhållsarbetet kräver. När man väl har fått igång en väl fungerande 
underhållsorganisation genererar det mer pengar än vad man behöver lägga ut.  
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Tillståndskontroll 
 
 
Allmänt 
 
Enligt Idhammar (1995) utnyttjar man inte de utbytta komponenternas olika 
individuella livslängd när man utför programmerat underhåll, alltså översyn med 
jämna intervaller. Byten och kontroller sker oavsett om de behövs eller ej. Vissa 
arbeten blir utförda för ofta eller helt i onödan, medan andra blir utförda för 
sällan med haveri som följd. Vid tillståndskontrollerat underhåll sker 
byte/reparation endast när behov uppstår och ingenting blir därför utfört i 
onödan (spar pengar). 
Genom rutinmässiga tillståndskontroller upptäcks fel på ett tidigt stadium och kan 
oftast avhjälpas utan att felet orsakar driftstörningar.  
 
Fördelar:  
• Färre byten av komponenter. 
• Ökad driftsäkerhet. 
• Minskat behov av planerade stopp för översyn. 
 
Generellt sett kan man säga att tillståndskontroller är den mest lönsamma 
metoden, men detta är naturligtvis beroende på den utrustning man förfogar 
över. Vissa produktionsutrustningar kräver regelbundet återkommande underhåll, 
rengöring mm. Andra utrustningar kan ha så lågt värde att tillståndskontroller 
skulle bli mer kostsamt än utbyte vid haveri. 
  
Tillståndskontrollerna bör till stor del utföras av operatörerna. Det är viktigt att 
de dokumenteras, så att viktiga kontroller ej glöms bort. Upptäckta fel skall 
åtgärdas omedelbart och inte nonchaleras av arbetsledare och reparatörer, så att 
personalen tappar motivationen. Då kan hela underhållsprojektet gå om intet.  
 
Vid nyintroduktion av tillståndsbaserat FU kommer man till en början att hitta en 
stor mängd fel och arbetsbelastningen blir stor. Om dessa fel ej blir avhjälpta, får 
man betydligt större problem senare när felen orsakar haverier. När felen är 
avhjälpta får man en jämn, låg belastning av planerbara arbeten i stället för en 
varierande arbetsbelastning, som styrs av oplanerade händelser. 
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Metoder för tillståndskontroll 
 
• Subjektiv tillståndskontroll : utgör huvuddelen av all tillståndskontroll. Genom 

att se, lyssna, känna och lukta bedömer man en maskins eller en komponents 
tillstånd. Om något avviker från det normala söker man reda på felet och 
avhjälper detta så snart som möjligt. Eftersom olika personer kan bedöma ett 
tillstånd olika, kan särskilda instruktioner eller metodbeskrivningar för 
subjektiv tillståndskontroll vara till stor hjälp. 

• Objektiv tillståndskontroll : olika instrument och hjälpmedel används för att få 
fram mätvärden med fasta intervall som visar hur maskinen ”mår”. Mätningar 
bör ske med regelbundna intervaller, så man kan avgöra om en förändring av 
tillståndet har skett. 

• Kontinuerlig övervakning : permanenta givare registrerar information om t ex 
vibrationer, temperaturer, strömförbrukning mm. Informationen analyseras 
sedan i en dator som sedan meddelar om något avviker från det normala. 
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BERÄKNINGSGRUNDER 

 
 
I de beräkningar som följer har vi använt: 
Formelsamling för teknologi och konstruktion, Sture Lönnelid och Rune 
Norberg. 
Formler och Tabeller för Mekanisk Konstruktion, Karl Björk. 
 
Tillåten spänning tillσ  är satt till 100 N/mm2 enligt Kran- och hisskommissionens 
normblad IKH 4.30.01. 
 
Tillåten skjuvspänning 2606,0 mmNtilltill =⋅= στ  
 
Enheter: F=kraft  N 
 L=längd  mm 

M=moment Nmm 
 Q=utbredd last N 
 σb=böjspänning N/mm2 

 τ=skjuvspänning N/mm2 
 σj=jämförelsesp. N/mm2 
 σd=dragspänning N/mm2 

Wb=böjmotstånd mm3 

 a=a-mått för svets mm 
 d=diameter  mm 
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Beräkningar 
 
 
Pos. 1  Vändarbom Material SS 1412 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beräkning punktlast + egentyngd (elementarfall IV, special + V): 
 

84
LQLF

M b

⋅
+

⋅
=  NmmM b 8775000

8
18001000

4
180019000

=
⋅

+
⋅

=  

 

Nmm
M b 4387500
2

= (2 balkar) 

 

b

b
b W

M
=σ  

 
33 9,4343875

100
4387500

cmmmWb ≈==  

 
Val: Fyrkantsrör 80×80 t=7,1   (Wx=44,7cm3) 

L=1800 

F=19kN 

Q=1kN
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800mm 

74° 

F=10kN VA 

 B 

HA 

 A 

RB 

Pos. 2  Lyftarm Material SS1412 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 + 

↑↑  VA+RB⋅sin74°-10-0,12=0 
 
A   10⋅1-RB⋅sin74°⋅0,415+0,12⋅0,4=0   ⇒ RB≈25,2 kN   ⇒ VA≈-14,1 kN 
 
→+  HA+ RB⋅cos74°=0  HA=-6,9kN 
 

kNVHR AAA 7,1522 ≈+=  
 
Momentdiagram: 

 
 

 
Val: Fyrkantrör rektangulärt 120×60  t=6,3 (Wx=61,0 cm3) 

415mm 

Q=120N 

1000mm 

b

b
b

M
W

σ
=

35,58
100
5850

cmWb ==

kNmM b 85,5415,01,14 =⋅=
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23mm

∅35mm 

F 

Pos. 3  Axel bomlagring Material SS 1550      Axeldiameter d= 35mm 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Skjuvning: 
F=10kN 

 
Böjning: 

 
27,54 mmNb ≈σ  

 
 
 
 
Med en tillåten jämförelsespänning på 100N/mm2 klarar en axeldiameter på 
35mm de påkänningar som uppstår i axeln. 

A
F

=τ

b

b
b W

M
=σ 2310000 ⋅=⋅= LFM b

3
3

4209
32

mm
d

Wb ≈
⋅

=
π

2
2

962
4

mm
d

A ≈
⋅

=
π 24,10

962

10000
mmN≈=τ

∅60mm 

22222 6,574,1037,543 mmNj ≈⋅+=⋅+= τσσ
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23mm

∅35mm 

F 

Pos. 4  Lyftarmslagring       Material SS 1550             Axeldiameter d= 
35mm 
                  F = 15,7kN (enl. pos.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skjuvning: 

23,16
962

15700
mmN≈=τ  

 
Böjning: 

 
28,85 mmNb ≈σ  

 
 
Med en tillåten jämförelsespänning på 100N/mm2 klarar en axeldiameter på 
35mm de påkänningar som uppstår i axeln. 

A
F

=τ 2
2

962
4

35
mmA ≈

⋅
=

π

b

b
b W

M
=σ 2315700 ⋅=⋅= LFM b

3
3

4209
32

mm
d

Wb ≈
⋅

=
π

22222 3,903,1638,853 mmNj ≈⋅+=⋅+= τσσ

65mm 
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F=10 kN 

 400mm 

300mm 

1000mm 

b=350mm 

Pos. 5  Bottenplatta dimensionering skruvar (4 x M20) 
 
 
 
 
 
 
                   800mm 
 
 
 
 
2FS 

 
 

 

skruvNm
M

4000
2

=  

 
Belastning: 

286
133

11430
mmNd ≈=σ  

 
Sträckgräns skruv typ 8.8 = 640N/mm2 

Förspänningen i skruv är ca 70% av sträckgränsen. Hälften av 
åtdragningsmomentet beräknas gå åt till friktion, resten ger vridspänning. 
 
Förspänning + belastning= 0,7⋅640 +86 = 497N/mm2 

 
MV=222Nm (ur Karl Björks formelsamling) 0,5⋅222=111Nm 
 

2
3

2,109

16

111000
mmN

dW

M

V

V
V ≈

⋅
==

π
τ  

 
 

NmLFM 80008,010000 =⋅=⋅=

bFS ⋅=4000 NFS 11430≈

A

F
d =σ 2

2

235
4

mm
d

A ≈
⋅

=
π

1200mm 
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 160mm 

222 5323 mmNj ≈⋅+= τσσ  
 
Val: Skruv M20, 4 st. 
Beräknad dragspänning ligger under tillåten dragspänning. 
För infästning i betonggolv ska kemankare typ pinnskruv M20x240 med Rawl 
Kemfix K20 användas. 
 
 
 
 
 
Pos 6. Svetsfog pelare 
 
 
Svetsfog runt om, men beräkningarna baseras på att den sida där påkänningen på 
svetsen är störst tar hela lasten. Se bild pos. 6 golvfäste där svetsfog = streckad 
linje. 
 
  M=20000⋅1=20000Nm 

 
Val: I detta fall bör ett lämpligt a-mått på svetsen vara 9 mm. 

effLa

F

⋅
=σ

pelareNm
M

10000
2

=

LFM svets ⋅= NFsvets 125000
08,0

10000
==

aLeff ⋅−= 2160

mma 8,8≈
100

125000
)2160( =⋅−⋅ aa

Pelare 
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1200mm 

 100mm 

F=25,2kN 16o 

VA HA 

 VB 

Pos. 7 Pelare Material SS1412 
 

 
 

 
 

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 

 
Val: fyrkantsrör, kvadratiskt 160×160  t =10 Wx=263cm3 

 
Vi väljer att överdimensionera balken för att få minimal deformation i stativet vid 
tunga lyft. Konstruktionen blir också mindre känslig för yttre påverkan. 

kNH A 716sin2,25 ≈⋅= ο

b

b
b W

M
=σ

kNmM b 8,101,016cos2,252,17 =⋅°⋅+⋅=

A 

 B 

33
6

108108000
100

108,10
cmmmWb ==

⋅
=
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320mm 

Pos. 8 Svets vändarbom (2st) mot platta 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Fästbom 2st av fyrkantsrör 80x80  t=7,1mm svetsas fast i platta ∅320mm  
t=15mm. 

 
A- mått på svets får ej understiga 3 mm enligt norm. 
Val: a-mått på svetsen bör vara 3 mm. 

Runtomsvets 

effLa

F

⋅
=τ

kNF 10=

mma 6,0≈

4)280( ⋅⋅−= aLeff
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Pos. 9 Dimensionering fästskruvar verktyg. 
 
Skruvar för fastmontering av verktygets överdel mot fästbommar. 2 st.M16 och 
en centrumskruv M20. 
 
 
Kärndiameter M16=13,8mm 
                     M20=17,2mm 
 
Skjuvning totalt: 
 

A
F

=τ  NF 







+⋅⋅⋅=

4

2,17

4

8,13
260

22

π           kNF 9,31≈            Krav: 10kN 

 
Dragning totalt: 
 

A
F

=σ  NF 







+⋅⋅⋅=

4

2,17

4

8,13
2100

22

π          kNF 53≈              Krav: 20kN 

 
 
Beräkning enbart på centrumskruv M20: 
 

Skjuvning: AF ⋅= τ  kNF 9,13
4

2,17
60

2

≈
⋅

⋅=
π                            Krav: 10kN 

 
Dragning:  AF ⋅= σ  
 

kNF 2,23
4

2,17
100

2

≈
⋅

⋅=
π               Krav: 20kN 

 
Vi väljer att överdimensionera fästskruvarna för att de ska hålla att dras fast och 
lossas ett otal gånger. Centrumfästet M20 finns redan i alla verktyg. 
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∅76mm 

 10mm 

 ∅200mm 

Pos. 10 Fästplatta för verktyg 2st. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Skjuvning: 
 
Skjuvarea=2⋅10⋅π⋅76=4775mm2  
 

A
F

=τ  

 
kNF 286477560 ≈⋅= /platta 

 
Fästplattorna klarar med god marginal föreskriven maxbelastning. Med tanke på 
att de ska spännas fast och loss åtskilliga gånger under sin livstid är det bra att de 
är väl tilltagna. 






