
Sjustegstrappan
Specialistunderhållet på

Parker Hannifin AB

Anneli Andersson, Helena Hellman, Patricia Freyholtz
2003-05-13

EXAMENSARBETE

Högskolan Trollhättan-Uddevalla
Institutionen för Teknik

Box 957, 461 29 Trollhättan
Tel: 0520-47 50 00 Fax: 0520-47 50 99



Förord
Detta examensarbete ingår som en avslutande del i
programmet produktion och underhåll på Trollhättans
Tekniska Högskola för att erhålla titeln produktion och
underhållstekniker.

Arbetet har utförts på Parker Hannifin, Trollhättan. Syftet är
att definiera och precisera sjustegstrappan för
specialistunderhållet samt definiera, precisera och detaljera
steg sex för operatörsunderhållet, detta kommer att
presenteras i en separat rapportmall.

Vi vill tacka samtliga på Parker Hannifin för det vänliga
bemötandet och viljan att besvara våra frågor och funderingar.
Vi vill speciellt tacka Rolf Ohlsson, Niklas Tåkvist och Jani
Urpilainen som varit våra handledare. Under arbetets gång
har vi även erhållit hjälp ifrån Gunilla Sandström och Göran
Dovinger.
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Sammanfattning
Införandet av TPM har inneburit en viss frågeställning om vad
som är underlagsbildande till sjustegstrappan i
specialistunderhållet. Anledningen till det ökade intresset för
sjustegstrappan berodde framför allt på att införandet av
denna trappa hade utvecklats bakåt i stället för att
vidareutveckla sig framåt på Parker Hannifin i Trollhättan.

För att komma vidare med detta problem har vi skapat en
anpassad sjustegstrappa för Parker Hannifin. Efter denna
följer en mer detaljerad beskrivning till varje steg samt en
utförlig förklaring för vissa begrepp inom givna ramar.

Vi har genom grundlig analys, med hjälp av litteraturstudier,
egna synpunkter och erfarenheter samt genom
informationsmöten med Parkerrepresentanter kommit fram till
följande sjustegstrappa som finns i rapporten.

Vi har kommit fram till att Parker Hannifin har goda framtida
förutsättningar att lyckas med införandet utav de sju stegen.



Summary

The implements of TPM have brought upon us some
questions to answer. What is the context of the seven-step
ladder of maintenance? The reason for the increased interest
for the seven-step ladder depended on the implement of this
ladder had started to develop backward instead of going
forward at Parker Hannifin in Trollhättan.

To move forward with this problem, we have created a
designed seven-step ladder for Parker Hannifin. After this
there follows a more detailed list to every step and a more full
explanation to some of the context within given frames.

We have through analysis with help from literature and
information meetings come to the following seven-step ladder
that is available in the report.

We have also reached the conclusion that Parker Hannifin
have a bright future in front of them within the goal to reach
the implement stage of the seven steps.
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Symbolförteckning
TPU - Totalt produktivt underhåll
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Parker Hannifin har under sitt TPM införande märkt att deras
befintliga sjustegstrappa inte uppfyller arbetsplatsens krav.
Utvecklingen av nya maskiner och produktionsutrustningar
medför en ökad komplexitet och påverkar i sin tur sättet att
underhålla dem. Kraven på underhåll blir därför högre och
varje störning i processen blir dyrbar. För att motverka detta
har vi inkallats för att lösa och detaljera befintlig
sjustegstrappa. Detta har skett för att företaget skall kunna gå
vidare i sitt arbete med att utveckla TPU.

1.2 Syfte
Inom området TPU/TPM finns det en sjustegstrappa för
operatörerna och uppgiften är att komplettera den befintliga
sju- stegstrappan för specialistunderhållet. Gruppens uppgift
är att precisera sjustegstrappan för specialistunderhållet på
Parker Hannifin i Trollhättan.

1.3 Avgränsningar
Avgränsningarna har gjorts till att endast gälla
maskinunderhållet på Parker Hannifin i Trollhättan.
Ekonomiska aspekter av det eventuella genomförandet på den
föreslagna sjustegs trappan har ej begrundats.

2 Att förstå och tillämpa TPM
TPM har i sin uppbyggnad tre grundbyggstenar

1. Uppföljning av driftstörningar

2. Operatörsunderhållet

3. Förbättringsgrupperna [1]
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2.1 Driftuppföljning
Den första byggstenen är att man ser på verkligheten som den
är och att man inser sina brister och begränsningar. En av de
vanligaste åtgärderna är att mäta produktionsutrustningens
totala effektivitet [2]. Mätningar har visat att det inte är ovanligt
att man endast utnyttjar 50-60 % av en maskinutrustnings
maximala produktionsförmåga. En orsak som gör att
småstoppen räknas som en avgörande förlustkälla är att man
gärna fokuserar på sporadiska förluster och glömmer de
kroniska förlusterna som finns i produktionssystemet.

2.1.1  Man brukar tala om de sex stora förlusterna.
Dessa delas också in i tre andra huvudgrupper stilleståndstid,
hastighetsförluster och kvalitetsförluster.

Stilleståndstid [3]

1. Maskinstopp på grund av maskinfel och haveri:

ex lagerfel, kortslutning, elektronikstörningar, brott på
slangar etc.

2. Omställning och justering:

uppstår när man växlar mellan 2 produkter och justerar för
att uppnå stabil tillverkning med optimal kvalitet.

Hastighetsförluster

3. Tomgång och småstopp:

detaljer som fastnar, smuts på givare, signalfel etc. orsakar
småstopp eller tomgång

4. Reducerad hastighet:

skillnaden mellan utrustningens konstruktionskapacitet och
maskinens verkliga hastighet.

 Kvalitetsförluster

5. Processfel i löpande produktion:

kvalitetsproblem som medför justering och kassation.

6. Reducerat utbyte:
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Uppstarts förluster från maskinstart till stabil produktion
[4].

2.2 Operatörsunderhåll
En grundläggande mänsklig egenskap är att man bryr sig om
sin omgivning, sina medmänniskor, sitt arbete och sin
produktionsutrustning. Begreppet maskinvård har i viss mån
glömts bort och detta skapar störningar och defekter i
produktionen. För att lösa dessa problem kan man vidta vissa
åtgärder [2].

� Överföring av underhållsarbete till operatörerna är hjärtat i
TPM.

� Operatörerna skall successivt utveckla ett intresse för
maskinutrustningen och ta ett allt större ansvar för dess
skötsel.

� Ett kraftfullt stöd från sin egen produktionsledning och
underhållsavdelning samt utbildningsinsatser krävs för att
det skall gå vägen.

� Motivation [4].

Operatörsunderhållet som är det 8: de steget i TPM: s 12 stegs
trappa delas upp i de sjusteg där operatörerna successivt skall
utföra mer avancerat underhåll på maskinerna. Dessa steg kan
sammanfattas till:

1. Initialrengöring

2. Åtgärda orsaker till nedsmutsning

3. Standarder för rengöring och smörjning

4. Allmän inspektion

5. Självständig inspektion

6. Organisation av arbetsplatsen

7. Självständigt operatörsunderhåll

Produktion och underhåll måste göra mer än bara dela
ansvaret för utrustningen, det måste samarbetas fullt ut. Ofta
så är underhåll upptagna med en eller flera arbetsorder, då är
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det bra om operatörerna inte själva börjar reparera maskinerna
innan de erhållit en utbildning på området. Om däremot
operatörerna istället deltar genom att aktivt medverka i
sjustegstrappan kommer det medföra att underhållspersonalen
kan använda sin kunskap på sådant som kräver den. Detta
gäller om operatörerna deltar aktivt i underhållsarbetet genom
att ta ansvar för fel och slitage [3].

2.3 Förbättringsgrupperna
När sedan medvetandet om problem och störningar i processen
kommit fram och man inser att relationen mellan
maskinoperatören och deras utrustning skall återskapas måste
det finnas ett tillvägagångssätt. Det finns givetvis en
uppsättning med verktyg och tillvägagångssätt för att stimulera
människor till kreativitet och lärande men det sätt som TPM
har utvecklat är nog ändå det kraftfullaste. Detta verktyg kallas
för ”Förbättringsgrupper” [2].

Lyckas man inte med förbättringsgrupperna kommer man med
god sannolikhet inte lyckas med TPM. Ett misslyckande kan
härledas till att det finns en viss ovana vid att arbeta med
förbättringsgrupper i industrin. En stor fördel med att arbeta i
grupp är ändå att man på ett effektivt sätt tillvaratar
gruppdeltagarnas kompetens samtidigt som den enskilde
individen även delar med sig av egen kompetens [3].

Deltagande i förbättringsgrupper är inte något frivilligt utan
något som alla gör. Det blir en naturlig del i det vardagliga
arbetet, samtliga operatörer deltar i en förbättringsgrupp [2].
En förbättringsgrupp skall vara sammansatt utav personal
ifrån olika avdelningar inom företaget. Tiden för träffarna skall
vara konstant, mötestiden fast, dock ej för frekventa p.g.a. att
gruppdeltagarna blir passiva på mötena efter en tid[3].

Syftet är att på lång sikt effektivisera eller förbättra en process
och de människor som arbetar med eller påverkar processen.
Det kan dock ta ganska lång tid för vissa personer att fungera
effektivt i en grupp. De ”hopplösa fallen” är glädjande nog
mycket ovanliga. Det finns risker med att utesluta vissa
operatörer. De som inte deltar i någon grupp kan känna sig
utanför och istället medvetet motarbeta förbättringsgruppens
aktiviteter [2].
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3 Specialistunderhållets sjustegstrappa.

3.1 Steg 1
� Initialrengöring på maskiner.

� Starta upp 5S i verkstan med steg 1-3 i fokus.

� Tagit fram standardmanualer på operatör/FU instruktioner
och maskinutrustning.

� Maskinuppföljning, prioritera vilka utrustningar som är
viktigast för tillverkningsprocessen.

3.2 Steg 2
� Maskinuppföljning (forts.) uppföljning av de mest frekvent

förekommande felen.

� OEE, används aktivt för att finna fel i processen. Består av
tre delar; tidstillgänglighet, operationseffektivitet,
kvalitetsbyten. ”Många stopp- gruppen”

� Förbättringsgrupp.

� Förbättra utrustningens tillstånd, det vill säga återställ
utrustningen och eliminera fortsatt förslitning.

� Fortsättning av 5S med steg 4.

� Kartlägga flödet i fabriken.

3.3 Steg 3
� Enklare underhållsarbete lärs ut till operatörerna och

instruktioner skrivs om hur daglig tillsyn och FU skall
genomföras.

� Utforma standarder för att upprätthålla nivån.

� Sista 5S steget d v s steg 5
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3.4 Steg 4
� Öka tiden mellan underhållsåtgärderna.

� Utbilda OP i underhållsarbete.

� Problemlösningsgrupp, mer situationsanpassade
förbättringsgrupper.

� Effektivisera FU

3.5 Steg 5
� Tillståndsbaserat FU

� Förbättra UH- åtgärdernas effektivitet.

� Analysera och förbättra reservdelsstyrning.

� Se över att det finns rätt verktyg och felsökningsutrustning.

� Förbättra instruktioner för felsökning.

3.6 Steg 6
� Använd tillståndsbaserat UH i stor skala.

� Vidarutbildning- fortlöpande kompetensutveckling.

� Kvalitetsunderhåll.

� Bygg om utrustning med avseende på processkvalitet.

3.7 Steg 7
� RCM införs.

� CE märka utrustningen.
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4 De sju stegen för specialistunderhållet

4.1 Steg 1
� INITIALRENGÖRING

Operatören gör en grundlig rengöring av maskinen genom att
använda de fem sinnena vilka är följande; lukt, syn, hörsel,
känsel och smak. Operatören ser även över vad som orsakar
eventuell nedsmutsning, fel och brister som måste åtgärdas.
Rengöring blir inspektion. [2]

Bild 1 [5]

Rengöringens betydelse

Produktkvaliteten påverkas direkt av smuts. Smuts döljer fel
hos maskiner, inte bara rent fysiskt genom att täcka repor och
annat, det kan också vara svårt att se inuti en smutsig maskin
eftersom smutsen är mörk. [2]

Genomförande

Operatörer från alla skift
samt underhåll och chef
samlas till exempel en lördag
och genomför en mycket
grundlig rengöring
tillsammans. Detta kan även
ske vid till exempel ett
revisionsstopp. Foton tas före
och efter denna rengöring.
Sedan gäller det att hålla
samma nivå genom
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regelbunden städning varje dag per vecka. [2] 
Bild 2 [5]

� Uppstart av 5-S med steg 1-3

Disciplin

Med disciplin menas att samtliga:

� Följer de normer och regler som finns på arbetsplatsen.

� Följer arbetstiderna.

� Är motiverade för sitt arbete

� Arbeta med ständiga förbättringar.

� Har förmågan att ändra på en dålig vana.

� Tar ansvar för sitt och lagets handlande.

Sortera [Seiri]

Avlägsna allt onödigt material i från arbetsplatsen. Tre olika
huvudgrupper av onödigt material:

Verktyg

� Är det rätt verktyg som används?

� Finns det några verktyg som inte används längre?

� Finns det trasiga eller utslitna verktyg?

� Finns det för många verktyg?

Leta efter grundorsaken till smuts så som läckande rör etc.
Åtgärda de enklare felen med en gång.

 Lager och buffertar

� Finns det material som ej hör hemma på denna arbetsplats?

� Finns det för mycket i lager eller buffert?

� Finns det många tomma emballage runt arbetsplatsen?
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� Finns det material på fel ställe?

� Skymmer materialet sikten över utrustningen, verktygen
eller arbetsområdet?

� Är materialet felaktigt?

Utrustning

� Behövs all utrustning för att utföra arbetet?

� Finns det några gamla fixturer eller giggar vid
arbetsplatsen?

� Är alla borden som finns på arbetsplatsen nödvändiga?

Systematisera [Seiton]

Var sak har sin plats och skall vara tydligt uppmärkt. Detta
leder till att alla kan hitta verktyget. Följande fel kan minimeras
eller elimineras.

� Belastningsskador vid oergonomisk arbetsplats.

� Tidsslöseri vid letande.

� Slöseri vid inköp av onödigt material.

� Gångtidsförlust (placera saker ”smart”).

� Exempel: reservdelar som används sällan kan placeras lite
längre bort.

� Praktiska och logiska placeringar där exempel vissa saker
har liknande funktion.

� Naturligtvis måste man tänka på säkerheten och kvaliteten.

� Gör placeringar så att det blir lätt att städa.

� Använd verktygstavlor, måla verktygets konturer på denna.

� Måla konturer runt upptagna golvytor (för t.ex. en soptunna)
samt identifiera objektet med samma märkning.
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Städa [Seiso]

Här skall allt, så som maskiner, rör, kabelstegar, biutrymmen,
giggar etc. göras ordentligt rent. Dessutom skall allt
dokumenteras på en speciell blankett.

� TAGIT FRAM STANDARDMANUALER på operatör/FU
instruktioner och maskinutrustning.

� MASKINUPPFÖLJNING

Prioritera vilka utrustningar som är viktigast för
tillverkningsprocessen.

4.2 Steg 2

� MASKINUPPFÖLJNING
- uppföljning av de mest frekvent förekommande felen.

Bild 3 [5]

En mycket stor del av förlusterna beror på små enkla stopp
som skulle kunna åtgärdas av operatörerna. Typ av störning
beror på typ av produktion. Detaljerade maskinanalyser kan
spela en viktig roll i det ständiga förbättringsarbetet som TPM
strävar emot. Det är viktigt att mäta och ha förståelse för hur
man mäter maskinstörningar, för att kunna räkna fram vissa
nyckeltal, till exempel utrustningseffektivitet. Ett sätt är att
välja ut en problemmaskin och notera antalet störningar av en
viss typ. [1, 3]
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Det är en lång process att införa uppföljningar av samtliga
driftstörningar och det kan ta flera år innan uppföljningarna
fungerar på ett optimalt sätt.

Det är viktigt att kontinuerligt mäta maskinerna för att;

� utnyttja resurser rätt och samverka optimalt med hjälp av
drift, underhåll och planering

� kunna se effekter av de åtgärdsinsatser som görs

� kunna ge korrekt och lättförstålig feedback till berörd
personal

� kunna fokusera på en specifik typ av felorsak

� alla i organisationen bland annat operatörer, arbetsledare,
produktionstekniker, fabrikschefer, teknik- avdelning och
underhåll får samma problembild, det vill säga att alla
arbetar åt samma håll.

� ge en långsiktig kunskapsuppbyggnad av personal med
avseende på maskinstörningar. Det är vanligt att
maskinanalyserna utförs av en specialist som tar fram långa
åtgärdslistor utan att någon hinner åtgärda felen.
Maskinanalyserna bör därför vara en gruppverksamhet. [1,
3]

� OEE- TOTAL UTRUSTNINGSEFFEKTIVITET

Är en mätparameter som främst används för att mäta
automatiska utrustningar.

OEE beskriver effektiviteten hos ett flöde eller en enskild
utrustning.

Den totala utrustningseffektiviteten består av tre delar:

� Tidstillgänglighet (T)

Mäter hur stor del av den tillgängliga tiden som kan
utnyttjas för produktion. Den tillgängliga tiden är samma
sak som planerad drifttid.

� Operationseffektiviteten (O)
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Mäter hur effektivt den tillgängliga operativa tiden används.
Består av två delar; utnyttjad produktionstakt och verklig
utnyttjandegrad som multipliceras ihop.

Den utnyttjade produktionstakten mäter förluster på grund
av att maskinerna körs med reducerad hastighet. Den
verkliga utnyttjandegraden mäter förluster på grund av
tomgång och småstopp, det vill säga hur stor andel av
tillgängliga operativa tiden som används.

� Kvalitetsutbytet (K)

Mäter andelen riktiga produkter av totala antalet tillverkade
produkter. Både uppstartade produkter och fel i normal
produktion ingår.

Genom att multiplicera ihop mätetalen för dessa tre delar
erhålles OEE- talet:

� OEE= (T)*(O)*(K)    [2]

� FÖRBÄTTRINGSGRUPPER

Stödja införandet av operatörs- underhållet genom att
genomföra förbättringar.

� FÖRBÄTTRA UTRUSTNINGENS TILLSTÅND

- återställ utrustningen och eliminera fortsatt förslitning

- förbättra svagheter i utrustningen

- uppföljning av de mest frekventa felen på utrustningen [5]

� FORTSÄTTNING AV 5S MED STEG 4

SE TILL! (SEIKETSU)

� vidmakthållning av steg 1- 3

� här skall alla åtgärder till orsakad nedsmutsning en gång för
alla åtgärdas och därmed ge minskat behov av framtida
städning, tänk på att utan en bra insats här kan man städa
ihjäl sig
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Några åtgärder som kan behövas för steg 4:

� modifiera utrustningar

� ändra layouten och flytta maskiner

� skaffa rengöringsutrustning som kommer åt där den vanliga
utrustningen inte gör det!

KAN MAN INTE RENGÖRA KAN MAN INTE INSPEKTERA!

� KARTLÄGGA FLÖDET I VERKSAMHETEN

Se till att ett fungerande och överskådligt flödesschema
finns tillgängligt.

Se till att AU är klart och organiserat.

4.3 STEG 3

� ENKLARE UNDERHÅLLSARBETE

Lärs ut till operatörer och instruktioner skrivs om hur daglig
tillsyn och förebyggande underhåll skall genomföras.

Bild 4 [5]

� UTFORMA STANDARDER för att upprätthålla nivån.

Inför ett underhållssystem för att lagra och analysera utförda
underhållsåtgärder samt för kommande behov.
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Exempel på innehållet i systemet är:

� Arbetsorder

� underhåll

� Avhjälpande underhåll

� Anläggningsregister

� Förråd och Inköp

� Statistikregister

� Analysmodell [5]

� FORTSÄTTNING MED 5S,

STANDARDISERA (SHITSUKE)

Skapa regler och rutiner för upprätthållande samt
uppföljning av 5S arbetet.

Det finns fyra huvuduppgifter i steg fem:

� Ansvarsområden och förebyggande ramar för 5S

� Checklista för att 5S följs ordentligt

� Visuell kontroll av utrustning

Det finns även en sjätte kompletteringspunkt i denna stege och
den heter:

SHIKKARI- YAROU

Den har följande riktlinjer:

man skall vara uthållig och alla medarbetare skall anstränga
sig ordentligt.
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4.4 STEG 4

� ÖKA TIDEN MELLAN UNDERHÅLLSÅTGÄRDERNA

Eftersom operatörerna fått mer ansvar för eget underhåll så
behövs inte FU kontrollerna ske lika tätt som tidigare. [5]

� UTBILDA OPERATÖRERNA I UNDERHÅLLSARBETE

Utbildningen delas upp i två olika utbildningar, allmän
utbildning och maskinspecifik utbildning. Detta sker med
specifika direktiv framtagna av Parker Hannifin.

Bild 5 [5]

� PROBLEMLÖSNINGSGRUPPER- MER
SITUATIONSANPASSADE FÖRBÄTTRINGSGRUPPER

Arbetet fokuseras mer på problemlösning.

De förslag och ide�er som kommer upp i grupperna diskuteras
igenom ordentligt och lösningar arbetas fram.

De mål som gruppen arbetar med kompletterar företagsmålen
och resultat som höjd produktivitet och minskade stopptider är
inte ovanliga. [1]

� EFFEKTIVISERA FU

� Genom maskinuppföljning som har listat de mest frekventa
felen kan man gå in och göra FU innan ett haveri
uppkommer.

� Förenklade FU instruktioner
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� Fastställa prioriteringsregler

� Modifiera maskinerna

� Anskaffa bättre ritningshantering

4.5 STEG 5

� TILLSTÅNDSBASERAT FU

Utrustningens tillstånd kontrolleras med avsikten på att finna
fel innan de förorsakar ett akut stopp. De kontroller som utförs
kan vara uppmätning av följande parametrar:

� Uppmätning av vibrationer

� Obalans

� Temperatur

� tryck

� slitage

� repeter noggrannhet

� oljeanalys

� rörelsekontroll

Detta sker med hjälp av till exempel stroboskop. [5]

Bild 6 [5]
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För att kontrollmetoderna skall ge maximal nytta är det viktigt
att de inte utförs för ofta eller för sällan. Om de utförs för
frekvent blir kostnaden för stor. Emedan en kontroll som utförs
för sent oftast leder till ett haveri. [5]

� FÖRBÄTTRA UNDERHÅLLSÅTGÄRDERNAS
EFFEKTIVITET

� Anskaffa ett maskin-/anläggningsregister

� Analysera och förbättra reservdelstyrningen

� Se över att det finns rätt verktyg och felsökningsutrustning.

� Förbättra instruktioner för felsökning [6]

4.6 STEG 6

� ANVÄND TILLSTÅNDSBASERAT UNDERHÅLL I STOR
SKALA

I detta steg förbättras alla typer av underhållsberoendestopp
genom följande aktiviteter:

� Analysera relationerna mellan akuta stopp och
produktkvalitet

� Inför tillståndskontroller på maskinerna regelbundet så att
det går att förutse och eliminera stopp

� Förbättra standarderna för det förebyggande underhållet [6]

Bild 7 [5]
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� VIDAREUTBILDNING-

fortlöpande kompetensutbildning

Kompetens handlar om relationen mellan individen och
situationen.

Kompetensen i en organisation behöver ständigt utvecklas,
växa och förnyas.

Detta kan innebära att man ständigt är på jakt efter nya eller
bättre arbetsformer samt arbetsrutiner. [7]

Kompetensutveckling bör ske för att fylla igen de ouppfyllda
kompetensbehoven. Viktigast är att lära sig för att upptäcka
onormala tillstånd är följande tre färdigheter:

� En tydlig förståelse för kriterierna för bedömning av normala
och onormala tillstånd.

� Strikt upprätthållande av regler för tillståndskontroll.

� Snabb respons på onormala tillstånd. [7]

Underhållspersonalens uppgifter idag består i de flesta fall av
att utföra akut underhåll.

TPM ska med införandet medföra att man eliminerar dessa
akuta underhåll. Detta ställer dock krav på andra former av
aktiviteter som förebygger och förhindrar haverier.

Dessa punkter skall underhållsavdelningen ha hand om:

� periodiskt underhåll

� periodiska vibrations- och temperaturmätningar

� uppskattning av optimala intervall mellan planerat
underhåll respektive utbyte av detaljer

� planering och urval av optimala smörjmedel, material och
maskindelar

� förbättra utrustningens konstruktion för att anpassas till
den produkt som tillverkas

� omgående återställning efter haverier
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� operatörernas underhållsutbildning

� förbättring av de egna underhålls färdigheterna och
inlärning av nya teknologier

Skapa en miljö som främjar ett självständigt lärande genom:

� Teoretisk utbildning

� Gruppdiskussioner

� Testa i praktiken

� Summera nuvarande erfarenheter med gruppdiskussioner

� Öva praktiskt

� Utvärdera utbildningen

� Förbättra utbildningen utifrån utvärdering

Andra verktyg som ett företag bör efterfölja för att utbilda sin
personal:

� Skapa lektionsplaner som är anpassade till just ditt företag

� Kombinera kurser med praktisk träning

� Ge utbildning när behovet behövs

� Ge tid för utbildning

� Använd kompetensmatriser för att identifiera
kompetensbehov och kompetenskrav.

� Tillvarata personalens kompetens

� KVALITETSUNDERHÅLL

Kvalitetsunderhåll kan definieras som aktiviteter för att genom
100 % problemfri drift uppnå 100 % defektfria produkter.

Med hjälp av kvalitetsunderhållet skall utrustningen mätas och
kontrolleras.
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 Följande aktiviteter ingår i kvalitetsunderhållet:

� Att etablera ett tillstånd eller status hos utrustningen som
helst skall vara 0-fel.

� Att regelbundet mäta och kontrollera detta tillstånd
(tillstånd för 0-fel).

� Att förebygga kvalitetsproblem genom att kontrollera att
uppmätta värden befinner sig inom tolerans.

� Att förutse möjliga kvalitetsproblem samt vidta lämpliga
åtgärder.

Kvalitetsunderhåll innebär kontroll och åtgärder redan vid
problemets källa.

En viktig faktor är den utrustning som finns till förfogande för
att tidigt upptäcka problem. I processen måste det även finnas
kunskap om tillgängliga tekniker för diagnostik,
tillståndskontroll med mera. [5] Många tekniker kräver
dessutom att användaren har kompetens om de skall kunna
tillämpas framgångsrikt.

Sammanfattningsvis kommer utrustningens tillstånd eller
kondition att övervakas istället för att som traditionellt enbart
resultatet, det vill säga den producerade defekten.

Det behövs goda kunskaper om de ämnes områden som är
aktuella för att bestämma utrustningens optimala tillstånd.
Med ämnen eller teknologier avses hydraulik, pneumatik och
elektronik.

Införa kvalitetsunderhåll?

För att uppnå bästa resultat skall kvalitetsunderhåll införas
när operatörsunderhållet utvecklas så långt att det finns
relativt avancerade checklistor som används vid självständiga
inspektioner.

Operatörerna måste ha blivit tillräckligt kompetenta genom att
ha genomfört operatörsunderhåll, ständiga förbättringar och
kompetensutveckling. Alltså genomgått de utbildningar som
krävs för att självständigt sköta underhåll på maskinerna. [5]
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� BYGG OM UTRUSTNINGEN MED AVSEENDE PÅ
PROCESSKVALITET.

Processkvalitet innebär att utrustningen skall konstrueras för
planerade sekvenser och kvaliteten som byggs in i varje
process/delprocess måste resultera i den kvaliteten som krävs
för den slutgiltiga produkten. Det största kravet är att
utrustningen konstrueras för att ge den driftsäkerhet och
processkvalitet som är bestämt i förhand.

Syftet är att på lång sikt effektivisera eller förbättra en process
och de människor som arbetar med eller påverkar processen.
De kvalitets- och uppstartsproblem man har finns det ingen
generell metod för att komma åt. Statisk Process- Styrning
(SPS) används för att styra processen.

Man kan göra en slutkontroll, det vill säga för att upptäcka
felen. Detta skall ses som en nödlösning tills man uppnår
nollfel. I vissa fall kan man inte undvika t.ex.
uppstartsförluster men det gäller att begränsa förlusterna till
de bästa möjliga.

Detta skall ske genom att man förstår sin process och skapar
standarder så att man gör rätt ifrån början. [4]

4.7 Steg 7    

� RCM INFÖRS-
detta innebär att man optimerar UH- insatserna, det vill
säga att man effektiviserar specialist- UH.

4.7.1 Vad är då RCM?
RCM går ut på att använda tillståndsövervakning men endast
då det motiveras av säkerhetsskäl eller ekonomiska skäl. Det
traditionella underhållet är ofta reparationsorienterat när det
borde vara driftsäkerhetsorienterat. Konstruktörerna vet ofta
för lite om underhållet för att kunna göra utrustningar med bra
underhållsmässighet (det vill säga lätta att reparera, underhålla
och rengöra). Men mer och mer inser man att ett arbeta för att
integrera dessa två är ett måste. Det är här RCM- tekniken
kommer in och den täcker in hela livscykeln.
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4.7.2 Villkor och fördelar för RCM-tekniken
� Följderna av ett fel måste vara tydligt märkbara genom

försämrad säkerhet, höga stilleståndskostnader eller
underhållskostnader.

� Systemets komplexitet bör vara över medel.

� Erfarenhetsdata bör finnas för aktuellt eller liknande
system.

Insamling av feldata kan vara mycket svårt men följande kan
vara värt att notera.:

� Den insamlade data som finns relaterar ofta till
reparationen men det man verkligen vill åt är orsaken till
fel, felmoder och feleffekter.

� Notering utav hur felet upptäcks är en mycket värdefull
information eftersom detta påverkar valet utav FU-metod.

� Felmoder kan ibland bli härledda men oftast får den som
behandlar data försöka härleda felmodern.

� Orsaken till felen hittas ofta lätt men felsymtomen kan
många gånger vara svåra att spåra.

� Felets påverkan ”neråt” i systemet beskrivs ofta men felets
påverkan ”uppåt” i systemet ofta glöms bort.

� Det kan vara mycket bra att notera hur maskinen jobbade
när felet uppstod, detta görs mycket sällan.

Man kan jämställa RCM med kvalitetssäkring. Det gäller att
välja ut rätt metod för att se till att inga allvarliga fel inträffar.
Detta är ingen ny metod/teknik utan är ett systematiskt sätt
att utnyttja kända tekniker.

Bild 8 [5]
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Några utav de fördelar som uppkommit med användandet av
RCM- teknik är följande:

� Genom noggrann analys av felen kan ofta mängden FU
reduceras eller ersättas med AU (detta kan faktiskt ibland
vara en fördel om det inte blir för mycket AU)

� Istället för att göra stora översyner vid bestämda tidpunkter
har man kunnat göra mer punktbaserade insatser pga.
tillståndövervakning. Allt behöver inte åtgärdas.

� Reservdelshållningen minskar.

� Konstruktionslösningar som inte är tillfredsställande
upptäcks i ett tidigt skede. [8]

� Öka livslängden på utrustningen till dess maximala
lönsamhet

LCC som betyder Life Cycle Cost eller total livslängdskostnad är
något man kan använda. Vid användning av LCC gäller det att
kombinera tekniskt kunnande med ekonomiskt tänkande. En
LCC- kalkyl används med fördel vid en investering eftersom den
är mer detaljerad än en vanlig investeringskalkyl. [8] LCC-
tekniken kan tillämpas vid:

� Utredningar vid val av alternativa lösningar

� Specifikationsarbete

� Konstruktionsarbete

� Val av leverantör (offertutvärdering)

� Kontraktsskrivning

� Planläggning och budgetering av drift och underhåll

LCC- tekniken kan ge:

� Bättre anskaffningar

� Kortare inkörningsperioder

� Färre produktionsstörningar
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� Kostnadseffektivare underhåll [6]

För att på ett riktigt sätt genomföra LCC- kalkyl måste MTBF
(Mean Time Between Failures, medeltid mellan fel) och MTTR
(Mean Time To Repair, medeltid för reparation) vara aktuella
som källor. [8]

� CE märka utrustningen

Detta innebär att produkten är godkänd för den europeiska
marknaden. Exempel på mycket kvalitativa arbetsuppgifter
som underhållspersonalen kan för att CE- märka utrustningen
på arbetsplatsen.
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