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SAMMANFATTNING 

Den svenska aluminiumtillverkaren Kubikenborg aluminium AB har under sin 

produktion haft störningar vid en maskin som har till uppgift att pressa av 4 stycken hylsor 

från en hängare med totalt 4 stycken stift med en hylsa på respektive stift. Problem har 

medfört produktionsstopp för företaget, vilket varit både kostsamt och tidskrävande. Vårt 

arbetet har därför varit inriktat på att titta närmare på orsakerna till dessa bortfall. Under 

första perioden av examensarbetet gjordes tillförlitlighetsmätningar på maskinen för att få en 

uppfattning om antalet bortfall. Den senare delen av examensarbetet är inriktad på att hitta 

de olika felorsakerna som har resulterat i störningar i produktionen. 

 

ABSTRACT 

The Swedish aluminum producer Kubikenborg aluminum AB has during its production 

had interference on a machine which function is to squeeze out 4 pieces of sleeves from a 

hanger with a total of 4 pieces of legislation with a cap on each pin. Problems have resulted in 

stoppages for the company, which is both expensive and time consuming. Our work has 

therefore been focused at looking for the causes of this decline. During the first period of the 

thesis we focused on the measurements of the reliability on the machine, to get an idea of the 

number of non-response. The later part of the thesis work, has been focused on identifying 

the various causes of problems, that has resulted in the disruptions in the production. 
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FÖRORD  

Detta dokument är en rapport på examensarbetet som utförts på företaget Kubal AB i 

Sundsvall. Arbetet har varit ett avslutande moment för Flygingenjörsprogrammet på 

Mälardalens Högskola i Västerås. Arbetet har genomförts under sommaren 2014 med start i 

juni månad och avslutades i augusti månad. Kubal AB har sin industri placerad i Sundsvall, 

vilket är den plats arbetet har utförts på. Handledare på företaget har varit Jenny Friberg, 

samt Tommie Dahlgren. Handledare från Mälardalens Högskola har varit universitetsadjunk 

Tommy Nygren. 
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NOMENKLATUR  

 

FMEA   Failure Modes and Effects Analysis  

FU   Förebyggande Underhåll 

FTA   Fault Tree Analysis  

KUBAL   Kubikenborg Aluminium AB 

RPN   Risk Priority Number  
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1 INLEDNING  

1.1 Bakgrund  

Kubal AB (Kubikenborg Aluminium), hädanefter kallat företaget, är Sveriges enda 

tillverkare av primäraluminium. På fabriken i Sundsvall finns det cirka 450 personer 

anställda och det produceras cirka 130000 ton aluminium om året. Företaget är både ISO 

9001 samt 14001 certifierade, vilket innebär att företaget uppfyller standarder för 

miljöpåverkan samt kvalitetssäkring. Företaget ägs av den ryska koncernen Rusal[1].  

Rusal bildades år 2000 och vid en sammanslagning med företaget SUAL 2007 blev man 

världens främsta tillverkare inom aluminiumindustrin. Rusal har 47 fabriker i 13 olika länder 

med ca 67000 anställda. Största andelen fabriker ligger i Ryssland, 15 av dessa  är 

aluminiumsmältverk som Kubal, resterande är andra typer av industrier. Dessa är 

aluminiumoxidfabriker, bauxitgruvor, aluminiumpulververk, kiselfabriker, sekundära 

aluminiumfabriker, kryolitfabriker och en katodfabrik. Man har också 

aluminiumfoliefabriker där man gör folie som t.ex. används vid matlagning[3].  

Aluminiumproduktionen uppgår till ca 4.5 miljoner ton varje år. Det är 8 procent av 

världens aluminiumproduktion vilket gör Rusal till världens ledande företag inom 

aluminiumtillverkning. De är också en av de världsledande koncernerna inom tillverkning av 

aluminiumoxid. Man tillverkar ca 11.5 miljoner ton aluminiumoxid om året vilket är 7 

procent av världsproduktionen och den ses som starkt växande[2]. I prognosen mellan åren 

2011 till 2015 ser det ut som att världsproduktionen kommer att öka med 6,5 procent. 

Orsaken till detta beror mycket på  u-ländernas ekonomiska tillväxt och att världens 

befolkning ökar. Kina är den del av världen där konsumtionen är störst med 45 procent. 

Europa och Nordamerika har 17 respektive 13 procent av den totala produktionen[4].  

Framställningen av aluminium görs i största utsträkning med Hall-Héroult processen. 

Processen bygger på att aluminiumoxid smälts i en elektrolys. Aluminiumoxid har en hög 

smältpunkt (2060ºC) vilket gör att användning av ren aluminiumoxid är svårt. Istället 

implementerar man en saltsmälta. Aluminiumoxid löses upp med hjälp av kryolit och 

aluminiumfluorid.  Det gör att processen kan genomföras vid 960-980ºC. För att 

aluminiumoxid ska bli en metall så behövs elektriskström. Strömstyrkan är 100-300kA vilket 

är högt. Spänningen är dock låg ca 4V. Elektrolysen utförs i ugn. Ugnens botten är utformad 

som en låda där all metall samlas. Lådan arbetar som katod i elektrolysen och är infodrad 

med kol och tegel. I övre delen av ugnen sitter kolblock som arbetar som anoder. 

Strömförsörjningen är kopplad till kolanoderna. Vid processen förs aluminiumoxiden ner 

med jämna mellanrum ner i saltbadet. Detta görs för att hålla oxidhalten konstant i smältan. 

Likström förs igenom smältan. Värmen och spänningen styrs av avståndet mellan anod och 

katod. När aluminiumoxiden smälts till flytande aluminium bildas syre som biprodukt. Kolet 

på anoden reagerar då med syret och bildar CO2. Koldioxiden försvinner med de andra 

processgaserna. Det flytande aluminiumet har högre densitet än smältan vilket gör att det 

rinner ner och lägger sig i botten på lådan. Där man sedan kan tappa av det.[5]     



 

 

 

På företaget startar tillverkningsprocessen vid stationen "Anodmontage". Anoden är ett 

500 kg stort kolblock och med hjälp av en gjutmassa fästs en transporthängare fast i anoden. 

Efter gjutningen åker anoden via conveyorbana till elektrolyshallarna där de förs in i 

smältugnar. Det finns totalt cirka 300 ugnar på företaget, varje ugn är försedd med totalt 16 

stycken hängare. I ugnarna sker den kemiska process där aluminiumet framställs. Varje anod 

har en förburkningstid på cirka 28 dagar. Efter att anoden är förbrukad, byts den ut mot en 

ny och den förbrukade skickas vidare på samma conveyorbana genom en 

rensningsanläggning, Techmo. Därefter transporteras anoden vidare för att rensas manuellt 

med en bobcat. Sedan skickas den förbrukade anoden till en kolpress, där slaggrester pressas 

av och kvar blir hylsorna, dvs. gjutmassan från gjutningen av anoden.   

Hylsorna pressas av med hjälp av två stycken hylspressar. Efter hylspressarna åker varje 

hängare till stiftriktaren, denna maskin riktar de eventuellt sneda stiften. När stiften är 

riktade, besiktas varje stift av en operatör. Detta görs med hjälp av en guidemall och 

operatören inspekterar hur mycket slitage det är på stiften och tar även hänsyn till stiftets 

omkrets och dess eventuella lutning. Därefter doppas varje hängare i ett grafitbad för att 

skydda stiften vid nästa gjutning i den fortsatta processen. När hängaren har försetts med 

grafit  är den alltså redo att förses med ett nytt kolblock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hylsa       Stift 

 

 

 

 



 

 

Kubal har i dagsläget störningar på vissa stationer i conveyorbanan. De flesta störningar 

uppstår då anoden är förbrukad och ska passera stationer på tillbakavägen. Störningar 

uppstår främst vid hylspressarna, Kubal har därför efterfrågat forskning kring denna station. 

Kubal ville ha svar på om de idag utför korrekt underhåll, använder maskinerna på korrekt 

sätt och om de har rätt rutiner samt procedurer för maskinerna. Problemet har varit att 

hylspressmaskinen inte har kunnat pressa av vissa hylsor automatiskt. Operatören har då fått 

hantera hylspressen manuellt via en kontrollpanel. Det finns även fall då detta inte fungerat 

och då måste hängaren transporteras till en bobcat som i sin tur slår bort hylsan/hylsorna 

som är kvar. Dessa störningar påverkar hela produktionen och har därför prioriterats i 

examensarbetet. Tidigare studier har gjorts av företaget där de har riktat in sig på 

hylspressarna då stor del av störningar har upptäckts vara på dessa. De studierna gjordes 

under cirka ett års tid. Företaget kom då fram till att modifiering av fallplåtarna skulle 

modiferas på respektive hylspress. Denna modifikation medförde inte den förbättring 

företaget hade hoppats på, därav ville de att examensarbetet skulle vara en fortsatt studie på 

hylspressarna. Önskemålet var att få en bättre klarhet på vad som kan tänkas göras för att 

optimera maskinerna och minimera störningar. 

De tidigare studierna som företaget själva har utfört, var att man under en en tidsperiod 

antecknade hur många hängare som gick igenom hylspressarna. Det gjordes som sagt under 

ett års tid. Det var dock oregelbundna från vecka till vecka. En vecka kunde det var 2 

mätningar per dag, för att nästa vecka inte vara några mätningar alls. Mätningarna pågick ca 

1 timme per gång. De analyser företaget gjorde var att de förde in alla mätingar i 

exceldokument. Beräkningar gjordes på hur effektiv maskinen var i deras produktion. I 

beräkningarna ingick också andra maskiner som finns i produktionslinan. Hur de kom fram 

till att det var fallplåtarna som stod för de största störningarna var dels p.g.a det var den 

komponent som bytes ut oftast. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete har varit att se över eventuella förbättringsåtgärder för 

att optimera produktionen hos Kubal. Området för förbättringsåtgärderna har begränsats till 

de två hylspressarna på företaget, detta enligt dialog med handledare på företaget. Tidigare 

mätningar och analyser har utförts och vissa modifikationer har utförts, dock finns det 

fortfarande frågetecken gällande maskinen och dess tillförlitlighet. Arbetet har därför tagit 

del av de äldre analyserna och nya mätningar och analyser har gjorts. Företaget har önskat 

att få en klarare bild över maskinernas prestanda, samt undersökning och granskning av dess 

förebyggande underhåll. Genom att uppnå dessa mål finns det möjlighet att se över 

förbättringsåtgärder samt utvecklingsförslag.  

 

1.3 Problemställning  

I nuläget har företaget problem med att hylspressarna inte pressar av alla hylsor 

automatiskt. Ca 80 procent av hängarna blir automatiskt pressade. Hylsorna som inte kan 

pressas av automatiskt får pressas av manuellt av operatörer. Det händer även att hylsor inte 

kan pressas av manuellt, vilket innebär att respektive hängare måste ta ur produktionen. 

Tillförlitligheten måste då mätas och analyseras för att få en förståelse för vilka problem som 

uppstår. 

Några frågeställningar till varför de inte kan pressas av 

 

 Vad är tillförlitligheten på att hylspressarna pressar av hylsorna? 

 Varför pressas inte hylsorna av?  

 Får hylspressarna rätt förutsättningar? 

 Hanteras utrustningen korrekt enligt anvisningar? 

 Utförs rätt FU-program på hylspressarna? 

 

1.4 Avgränsningar  

Kubal har diverse störningar på stationen anodmontage och efter dialog med handledare 

på företagen beslutades att fokus skall ligga på hylspressarna och dess underhållsrutiner. 

Detta beslut grundade sig på den tidsplan som var avsatt till examensarbetet, samt på att det 

var de maskinerna som de hade flest störningar på. Examensarbetet skulle motsvara ett 

arbete på 15 högskolepoäng, detta motsvarar 10 veckors heltidsstudier.   

För datainsamlingen vid mätningarna har det varit nödvändigt att ta hänsyn till vissa 

avgränsningar, t.ex. har antalet hängare vid varje mätning begränsats till 20 stycken och 

antalet mätningar begränsats till 15 stycken. Anledningen till denna begränsning är att det 

inträffar diverse stopp under produktion och det medför att en mätning kan ta väldigt lång 

tid. 

 



 

 

1.5 Teori 

  

  Hylspress 

 

Företaget har två stycken hylspressar i sin produktion. Hylspressarnas uppgift är att 

pressa av de 4 hylsorna som sitter på varje hängare. Hylsorna är fastgjutna med en speciellt 

framtagen gjutmassa. Varje hängare har totalt 4 stift där respektive stift förs ner i varsitt hål i 

kolblocket, det är i detta skede gjutmassan tillförs och hylsorna gjuts för att fästa hängare 

med kolblocken.  

Då dessa kolblock är förbrukade transporteras hängare, via conveyorbanan i taket, 

vidare till hylspressen. Innan hylspressen passerar hängaren går den igenom ytterligare  

stationer där resterande kolrester avlägsnas. När kolet är borta från stift och hylsor är 

hängaren redo att passeras i hylspressarna. De två hylspressarna opererar parallellt, så att de 

tar de två stift som är i dess linje. För att förtydliga vad som menas i linje; hängarens fyra stift 

sitter monterade likt ett rektangulärt mönster med stift i varje hörn. Detta innebär då att, i 

och med att conveyorbanan transporterar hängare i rak linje så har hylspressarna monterats 

så de kommer i linje med de två stift på respektive sida.  

De två hylspressarna är identiska och opererar på samma sätt. Då hängare anländer till 

första hylspressen sitter det sensorer som känner av vad hängare och stift har för position. Då 

första stiftet har hamnat i rätt position kläms hängare fast med hjälp av hängarfix, detta gör 

att hängare är fixerad i rätt position mot hylspressen. Det som sker efter att hängare har 

blivit fixerad är att hylspressens klämkäftar klämmer runt stiftet, detta innebär att hylsan är 

redo att pressas av. För att pressa av hylsan så trycks det en kolv med stort tryck underifrån 

och hylsan knäcks och avlägsnas från stiftet. Processen för avlägsning av hylsa är nu klart, 

processen fortsätter nu tills alla fyra hylsorna är borta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 FMEA 

 

FMEA uppfanns 1957 efter andra världskriget. Med den snabbt växande tekniska 

utvecklingen så behövdes en metod för att analysera riskerna i en produktion. Till en början 

användes metoden för  att göra kvalitativa analyser av de  fel som uppstått och även över var 

de uppstått för att få en uppfattning om felets orsak. Senare har man inom metoden  

utvecklat den del där man gör analyser för felens uppkomst och dess allvarlighetsgrad[6,7].   

 

FMEA är ett begrepp som används för en systematisk genomgång av produkt eller 

tjänster, detta med avseende på funktion och operation. När man beräknar FMEA så får man 

fram felorsak och dess konsekvens. Lägger man till numeriska beräkningar, 

allvarlighetgrader, felsannolikheter och kategoriindelningar så kan man få ett mer 

djupgående verktyg. Syftet med FMEA är att hitta och utvärdera risker för en produkt i en 

process. Med fakta från FMEA-utvärderingar kan man ge förslag till förbättringsåtgärder. 

Fakta och data kan också användas till att utvärdera om planeringen av förebyggande och 

avhjälpande underhåll är tillräcklig. Det finns begränsningarna inom FMEA och de gör sig 

gällande när en kombination av flera fel med samma orsak uppstår. Det är viktigt att man i 

FMEA skiljer på process och produkt eftersom man kan få svårtolkade resultat vid 

undersökning av komplexa system[6,7]. 

 

FMEA redovisning görs ofta på en speciell blankett (Bilaga1). Den kan variera mellan 

företag men ska innehålla följande områden: 

 

 Benämning på artikel eller process 

 Artikel- eller processfunktion 

 Möjliga feltyper 

 Möjliga felorsaker 

 Felsannolikhet (S) 

 Allvarlighet (A) 

 Upptäckbarhet (U) 

 Riskprioritetstal (R) 

 Verifiering av nuvarande kontroll 

 Rekommenderande åtgärder  

 

Vid sammanställning av FMEA så vill man räkna ut ett riskprioritetstal att använda vid 

jämförelse av artiklar samt processer. Detta räknas ut genom att man multiplicerar 

felsannolikheten, allvarligheten och upptäckbarheten (SxAxU=R) med varandra[6,7].  

 

För sannolikheten sätter man ut ett tal mellan 1 till 10 beroende på hur stor 

sannolikheten är att ett fel uppstår. 1 betyder att det är osannolikt att ett fel uppstår i en 

artikel eller process. Vid gradering 2 är sannolikheten väldigt liten. Gradering 3-4 betyder att 

det är en liten sannolikhet att fel inträffar. Vid gradering 5-6 finns en viss sannolikhet för fel, 

dugligheten i processen är då precis enligt specifikation. 7-8 betyder att felsannolikheten är 

hög och processdugligheten stämmer inte överens med specifikationen för processen. 9-10 

betyder att felsannolikheten är mycket hög. Vid en sannolikhetsberäkning undersöker man 

hur många gånger ett fel uppstår under produktionen. Vid dokumentation i ett FMEA-

dokument används tal 1-10 för varje artikel eller process. Detta för att senare kunna beräkna 

RPN[6,7](bild 1).  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

bild 1 

 

 

Allvarlighetsgraden bestämmer hur hög risk det är att felet inverkar på produkten eller 

processen. Allvarligheten bestäms med en graderingssätting med en siffra mellan 1 och 10. 1 

betyder att felet inte påverkar produkten eller processen. 2-3 betyder väldigt liten inverkan 

på produkt eller process. 4-6 innebär att risk finns för störningar i produktionen. 7-9 innebär 

att felet orsakar så stor skada att produktion inte är genomförbar. Vid nivå 10 bryts lagkrav 

och felets karaktär sätter personsäkerheten ur spel[6,7]. 

 

Upptäckbarheten mäter hur lätt det är att upptäcka fel i produkten eller processen. Man 

rankar dem, precis som felsannolikheten och allvarlighetsgraden med en siffra mellan 1-10. 1-

2 betyder att felet upptäcks av operatör. 3-4 innebär att det upptäcks inom ett visst 

processteg. 5-6 då upptäcks felen av fler enheter inom företaget. 7-8 betyder att fel påträffas 

vi montering eller leverans. Vid nivå 9-10 så ses felen av den slutlige mottagaren[6,7]. 

 

FMEA kan delas in i tre kategorier: 

 System-FMEA  

 Konstruktions-FMEA  

 Process-FMEA.  

 

System-FMEA används tidigt i ett konstruktionsstadium när man fått tillgång till den 

första kravspecifikationen. Kravspecifikationen är framtagen av arbetsgrupper som 

bestämmer vilken form och funktion produkten ska ha. Det tillvägagångssättet används för 

att gå igeonom krav på produkten, och konsekvenserna som inträffar om inte produkten 

uppfyller dessa krav. 

Konstruktions-FMEA används i konstruktionarbeten för att hitta potentiella fel i 

tillverkningen av en produkt. I konstruktionen av den nya produkten vill man att 

tillverkningen sker efter en bestämd kravspecifikation. Konstruktions-FMEA används då för 

att finna de potentiella fel som kan  härstamma från tidigare framtagning av produkten, och 

då kunna se på komponentnivå vart fel kan uppstå. Vid fastställd kravspecifikation för 

produkten har man utgångspunkten att den ska följa de parametar som angivits i 

kravspecifikationen. Men man kan då aldrig kan vara säker på att kravspecifikation fungerar 



 

 

i praktiken, den följs då upp för att hitta potentiella fel. För att ändringar på produkten ska 

kunna ändras så utförs Konstruktions-FMEA vid slutfasen av en konstruktion. 

Konstruktions-FMEA ska göras vid varje ny konstruktion. Det görs för att kunna beskriva hur 

en produkten fungerar och visa hur känslig den är mot störningar. Samma sak gäller vid 

ändringar av existerande konstruktion samt vid utveckling av säkerhetskritiska 

konstruktioner. Det är en viktig sak att man bildar en tvärfunktionell arbetsgrupp. Man gör 

det för att olika personer inom olika organisationer ska kunna utväxla information. Då 

personer har sin expertis på olika område kan man samarbeta för att uppnå de mål som är 

upprättade för produkten. 

Process-FMEA   används i beredningsarbetet för att garantera att produktionen utförs 

på ett specifikationsenligt sätt. Det är viktigt att utföra en produktion efter den specifikation 

man bestämt, detta för att felriskerna ska bli så små som möjligt. En Process-FMEA görs 

tidigt i planeringsarbetet, för den planerade processen man tänkt starta. Vid ändringar och 

akuta fel i en pågående process använder man Process-FMEA. Som vid Konstruktions-FMEA 

så skall gruppen som jobbar med Process-FMEA bestå av personer från olika organisationer 

en så kallad tvärfunktionell arbetsgrupp.  

FMEA kan användas vid flera tillfällen så som vid design, konstruktion, projektering och 

process. Skillnaden på dessa är egentligen bara att vid insättning av tänkbara felen kommer 

skilja beroende på vilken del i utvecklingen där metoden tillämpas. Metoden i sig är bra på så 

sätt att det går att bryta ner problemen i väldigt långa led för att på så sätt få bättre inblick på 

problemen.[8] 

 

bild 2: Samband mellan de olika kategorierna av FMEA, samt exempel på informationsflödet mellan dem 

[Bogren och Ohlsson, 1989] 



 

 

2 METODER 

2.1 Analys av tidigare mätningar och utvärderingar gällande hylspressar 

Kubal har utfört mätningar och analyser på hylspressarna vid ett tidigare tillfälle. Vid 

mätningen har det tagits del av parametrar där maskinerna inte utför sin uppgift per 

automatik. Med andra ord, maskinen har antingen ej klarat av att pressa av hylsorna, eller så 

har en operatör varit tvungen att utföra vissa moment manuellt för att försöka pressa av 

hylsan. Även parameterar gällande haverier hade tagits med, såsom trasig fallplåt, läckage av 

olja etc. 

Mätningen som analyserats påbörjades av företaget under 2013. Denna mätning var 

relativt omfattande för företaget. Mätningen specificerades till totalt 50 st hängare per 

mätning och antalet mätningar begränsades till 50 st. Tidsspannet var inte begränsat då det 

var en och samma person, anställd av företaget, som utförde mätningarna. Mätningarna hade 

till uppgift att påvisa tillgängligheten på hylspressarna samt att utvärdera och förslå 

eventuella förbättringar för att optimera maskinerna.  

De tidigare mätningarna påvisade att tillgängligheten endast nådde upp till cirka 60% 

vilket inte var acceptabelt för företaget. Därför kom företaget med ett förslag för förbättra 

maskinen, detta förslag var att utforma en ny fallplåt för maskinerna. Dessa plåtar skulle göra 

att hylsresterna föll av lättare efter ha blivit avpressade. Dessutom skulle de minska 

möjligheten för hylsresterna att fastnar mellan cylindern och fallplåten.  

2.2 Utförande av nya mätningar  

Företaget har haft fortsatta störningar på hylspressen sedan modifieringen av fallplåten 

utförts[7]. Framförallt finns det problem gällande automatiken på hylspressarna. Maskinerna 

kan ej pressa av en stor del av hylsorna automatiskt, vilket innebär att en operatör måste vara 

tillgänglig för att försöka pressa av de kvarvarande hylsorna manuellt. Företaget har därför 

önskat att nya tillförlitlighetsmätningar skall genomföras för att få en bättre uppfattning 

gällande hylspressen och dess tillgänglighet med avseende på automatiseringen. I och med 

tidsbegränsningen för examensarbetet så beslutades det att minska antalet mätningar 

jämfört med de tidigare mätningarna som företaget själva gjort. Istället för 50 st hängare per 

mätning och 50 st mätningar bestämdes det att examensarbetet skulle begränsas till totalt 20 

st hängare per mätning samt ett antal på totalt 15 st mätningar(Bilaga2). Detta resulterade 

att analysen utfördes på totalt 300 st hängare vilket ansågs vara ett rimligt antal med tanke 

på tidsbegränsningen. Efter att mätningarna kunde det konstateras att maskinerna funkade 

bättre än väntat. Vid företagets tidigare mätningar uppnåddes det bara en tillförlitlighet på 

cirka 63 procent. I bilaga2 beskriver det antalet hängare, antal automatiskt körda hängare, 

antal manuellt körda samt hylsor som inte kan pressas av. Detta är även uppdelat till 

respektive hylspress.  Som synes i bilaga2 så resulterade de nya mätningarna en avsevärt 

mycket högre tillförlitlighet. Enligt operatörer på företaget fungerade de båda pressarna 

bättre än väntat under tiden då mätningarna utfördes. 



 

 

Vid tillförlitlighetsmätningarna har det även cylindrarnas tryck mätts på slumpmässigt 

utvalda hylsor. Trycket i toppläget har varit intressant för mätningarna, eftersom detta har 

varit en tänkbar orsak till varför maskinerna inte kunnat pressa av hylsorna. I och med att 

mätningar på trycket vid avpressning på maskinerna var gjorda, med bra resultat, så kunde 

det uteslutas att det inte hade med cylindertrycket att göra, vilket annars hade setts som en 

tänkbar anledning. 

Efter att tillförlitlighetsmätningarna gjorts, bestämdes att analyser av de tänkbara 

orsakerna till varför inte dessa hylsor pressas av automatiskt, skulle göras. För att detta 

skulle bli möjligt valde vi att göra ytterligare en studie där vi visuellt undersökte ett 50-tal 

hängare. Av dessa hängare hade 20 st hylsor som ej kunnat pressas av automatiskt, 

mätningarna riktades därför till dessa 20 hylsor.  

För att under mätningarna få fler idéer till olika tänkbara felorsakerna förde vi en dialog 

med både handledaren på företaget och berörd operatör[10].  

Det konstaterades i samråd med handledare att det fanns fem stycken tänkbara orsaker 

till varför hylsorna inte pressades av automatiskt. Dessa fem orsaker var: 

1. Sneda stift 

2. Sneda hängare 

3. Slitna stift (Inätna) 

4. Nötta stift  

5. För hårt åtsittande hylsor 

 

2.3 Analys av tänkbara orsaker 

Det går att konstatera att i fall 1 och 2 så innebär det att det blir sned belastning på 

cylindrarna vid avpressning om antingen stift eller hängare är sneda. Detta medför att det 

blir slitage på maskinernas bussningar och packningar vilket kan bidra till haveri samt 

läckage på diverse komponenter. 

I fall 3-5, som varit de vanligaste orsakerna vid mätning, visar det sig att hylspressen ej 

klarat av att pressa av dessa hylsor. Orsaken till detta är troligtvis följande i respektive fall: 

3.  När stiftet är ”inätet” innebär det att det vid processen i ugnen har fräts bort material 

från stiftet strax ovanför hylsan. Detta medför att hylspressarnas klämkäftar inte kan greppa 

taget om respektive stift i den mån som behövs, vilket medför att stiften inte hålls emot 

tillräckligt för att cylindrarna skall kunna pressa av hylsorna. 

4. I de fall där stiften är nötta innebär det att bottenplattan på stiften har knäcks bort så 

att bottnen nu inte längre är rund och jämn. Stiftet har då oftast fått ett diagonalt snitt över 

bottenplattan. Detta är i viss mån acceptabelt hos företaget, kriterierna säger att max 50 % av 

bottenplattan får vara borta. Detta innebär att det vid gjutningen kommer att krävas mer 

gjutmassa på de stift som drabbats av detta problem, vilket i sin tur leder till att stiften 

kommer att sitta hårdare än normalt.  

5. I de fall där hylsorna suttit för hårt så har de mest troligt bränts fast, eftersom det inte 

funnits tillräckligt med grafit på stiften. Grafiten har i uppgift att underlätta för hylsorna att 

pressas av, den ska fungera som ett skydd mellan hylsorna och stiften för att de inte ska 

brännas samman. Vid otillräckligt lager av grafit finns det risk för att de bränns samman, 

vilket leder till att hylsorna sitter mycket hårdare än vad som är tänkte samt hårdare än vad 

hylspressarna är konstruerad för. Detta innebär att de ej kan pressas av varken automatiskt 

eller manuellt av operatör. De hängare som har ett eller flera stift som sitter för hårt, måste 



 

 

plockas ner från conveyorbanan och transporteras ut till en bobcat som har till uppgift att slå 

och knacka sönder hylsorna. 

 

2.4 FMEA 

När mätningarna av orsaker till varför inte hylsor pressas av gjorts så diskuterades hur 

man kunde analysera resultaten av mätningarna. Metoder diskuterades med produktionschef 

om vilka som kunde var lämpligast att användas i detta projekt[9]. De två metoder som 

diskuterades var FTA och FMEA. Detta pga. att det fanns mest kunskap inom dessa områden 

efter tidtagare erfarenheter. FTA är en metod som bygger på en logisk process, där man delar 

upp system i ett tillförlitlighetsschema.  Metoden bygger på ett så kallat "topdown-teknik" 

där man från toppen har grundproblemet. Man jobbar sedan sig neråt genom olika system 

och komponenter. Komponenter och system hör ofta samman och påverkar varandra. Om 

någon komponent- eller systemdel inte kan utföra den funktion de är konstruerade för, kan 

det påverka hela processen.  

I samråd med produktionschef beslutades att FTA-metoden inte var lämplig att använda 

i det här fallet[9]. Beslutet grundade sig på att det i det här fallet skulle ta för lång tid att 

använda FTA-metoden, då den består av för många delmoment och projektets tidsplan inte 

skulle räcka till för att genomföra alla dessa.  Även utanför hylspressen finns faktorer som 

påverkar. För att FTA ska ge ett bra resultat så behövs några fler faktorer än de som 

analyserats. Därför bestämdes att utföra en FMEA-analys.  

Vid studierna av FMEA så kom man fram till att tre olika FMEA-metoder. System-

FMEA, Konstruktions-FMEA och Process-FMEA är de som uforskades. Av de tre olika 

FMEA-metoderna valdes Process-FMEA. I Process-FMEA kriterier som är beskrivna i avsnitt 

1.5.2 FMEA, de innebär att man vill hitta risker samt förbättringsåtgärder i en befintlig 

tillverkningsprocess. Metoden innehåller till en början en övergripande blick på de olika 

problem som utgör risker för produktionsprocessen. Man vill också med metoden hitta fel 

som kan inträffa på tillverkningsutrustningen. Tillverkningsutrustningen i det här projekt är 

hylpressarna. Denna typ av FMEA bestämdes därför för att den ansågs vara bäst lämpad för 

projektet. 

FMEA dokumenteras på en blankett. Denna blankett har ett förutbestämt antal punkter 

som ska ingå. Microsoft Excel används till att fylla blanketten för lättare dokumentation. Om 

det finns fler data som behöver tas hänsyn till i analysen kan organisationen själva bestämma 

över dessa punkter. De förutbestämda punkterna är beskrivna i avsnitt 1.5.2 FMEA. I 

projektet valdes att ta en befintlig FMEA-blankett.  

Arbetet med FMEA-analysen började med att bestämma orsaken till varför inte 

processen kunde uppnå sin maximala tillgänglighet. Vid projektets start visste man vad 

problemet med hylspressarna var. Så observationer gjordes i anodmonaget för att säkerställa 

vilka felen var. Huvudproblemet i projektet var att vissa hylsor inte kunde pressas av 

hängarna. Två fall av orsaker till varför hylsor inte kunde pressas av studerades. Studier 

gjordes av den automatiska körningen där hylspressar pressas av automatisk utan styrning av 

operatör samt av manuellt styrda hylspressar. Det framkom av studier att vid manuell 

körning kunde väldigt stor del av hylsorna pressas av. Därför lades fokus på att hitta orsaker 

till varför inte vissa hylsor kunde pressa av automatiskt. När det bestämdes att inriktning 

skulle vara på den automatiska styrningen, antecknades det i ett Excel- dokumentet som var 

strukturerat enligt den mall som användes för denna FMEA-analys. I bilden (bild 3) 

illustreras första delen av dokumentet där de framkomna värdena antecknades.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bild 3 

 

Efter att kommit fram till att fokus skulle ligga på de automatiska körningarna. Började 

arbetet med att ställa hypoteser till vilka felorsaker som möjligtvis kunde inträffa. I början av 

denna fas så diskuterade det flitigt utan hjälp från företaget. Men efter en tids tänkande 

upptäcktes att hjälp från Kubal behövdes. Samtal fördes med produktionschef, om hypoteser 

till varför vissa hylsor inte kunde pressas av[9]. Hypoteserna byggde på tidigare mätningar 

som gjorts i projektet. Samtal med operatörer på plats gjordes, för att få en förståelse hur 

hylspressarna fungerar ur deras perspektiv. För att testa hypoteserna gjordes en 

undersökning på plats i anodmontaget. Undersökningen byggde på att 50st hängare skulle 

passera genom hylspressarna. För att verifiera den visuella mätning som gjordes, så 

inspekterades alla de hängare som störningar inträffade på. Störningar inträffade på 20st 

hängare av de 50 som mättes. När undersökningen i anodmontaget utförts, upptäcktes att 

det fanns fem möjliga felorsaker som kunde leda till att hylsor inte kunde pressas av. De fem 

orsakerna dokumenterades i Excel-dokumentet (bild 4). 

 

 

 

 

 

 

 

bild 4 

 

Med dessa data klarlagda, var nästa steg att ta reda på vad feleffekten blev av att en hylsa 

inte kunde pressas av. Uttrycket feleffekt syftar på vad som måste göras med hängaren i 

produktionsledet. Feleffekten blev att hängaren var tvungen att plockas ner manuellt av en 

operatör eftersom hylspressarna i sig själv inte kan känna av om momentet är riktigt slutfört. 

De plockas ner pga. att nästa del i processen inte kan hantera de defekterna på hängarna 

(bild 5).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

bild 5 

 

Vid mätningar av felorsakerna antecknades vilken orsak som var mest frekvent 

förekommande. Av de 50 hängare som studerades så var det störningar på 20st. Vid 

undersökningen antecknades vilken frekvens störningarna inträffade på. Detta för att kunna 

sätta ett frekvensnummer på störningen. Dessa data behövdes för att i nästa steg i FMEA-

analysen kunna beräkna RPN. De med data på 20 st hängare så kunde en beräkning göras av 

de mätningar som gjorts. Beräkningen gick ut på att få fram hur stor sannolikheten för 

störning var på varje felorsak. Beräkningen gjordes genom att för varje felorsaks störningar 

dividerat med totala antalet störningar (bild 6). Med hjälp av dessa frekvenstal kunde en 

siffra på skalan 1-10 bestämmas enligt teorin i avsnitt 1.5.2 FMEA. Vid undersökningen så 

inträffade nästan inga störningar på ”sneda stift” och ”sneda hängare”. Vid bestämning av 

frekvenssättning i riskanalysen så gjordes en uppskattning av dessa, för att 50 st hängare är 

ca 45 minuter av en dags produktion. (bild 7)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bild 6 

 

 Efter att bestämt de tre parametrarna felsätt, felorsak och feleffekt gjordes en riskanalys 

enligt FMEA-metoden. För att bestämma allvarligheten gjordes samtal med produktionschef 

om vilken inverkan en störning har på produktionen. Med information om inverkan på 

produktionen gjordes en uppskattning enligt teorin i avsnitt 1.5.2 FMEA, där en siffra 1-10 

motsvara frekvens på varje felorsak. Siffran antecknades i Excel-dokumentet. (bild 7)    

För upptäckbarheten finns det enligt teorin i avsnitt 1.5.2 FMEA, en beskrivning för varje 

siffra 1-10. Med de punkterna som referens så studerades de under undersökningen av de 50 

st hängare. Vid denna visuella iakttagelse framkom att alla har samma upptäckbarhet. Och de 

var låga för att de var lätta att upptäcka för operatören. Siffran för beskrivningen 

antecknades i Excel-dokumentet. (bild 7)    



 

 

Efter alla siffror antecknats i riskanalysen så beräknades RPN. Det gjordes genom att 

multiplicera frekvensen, allvarligheten och upptäckbarheten med varandra för varje felorsak. 

Så för ”sneda stift” blev det 4 x 3 x 2 osv. Av multiplikationen fick man fram ett tal som kallas 

RPN. Med RPN kunde det fastslås vilka felorsaker som hade störst inverkan på 

produktionen. Och då började det diskuteras om vilka förbättringsåtgärder som behövdes för 

att sänka RPN för varje felorsak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

bild 7 

 



 

 

3 RESULTAT  

Arbetet som utförts på Kubal har medfört några förbättringsförslag för att optimera 
produktionen på företaget. Dessa förslag har varit relativt grundliga och teoretiska för att 
skapa idéer om vad som borde vara mest ekonomiskt kontra produktivt. De föreslagna 
åtgärderna har inte innehållit någon ekonomisk beräkning då vissa förslag kräver väldigt 
drastiska förändringar i produktionen.  Förslagen har framkommit genom mätningar av de 
fel som uppkommit i produktionen under den tid examensarbetet har pågått. Då det efter 
mätningarna framkom ett större antal störningar, där ett flertal av dessa var väldigt 
slumpmässiga och inte kunde påvisas vara frekventa, gallrades dessa ut med samråd av 
handledare och operatörer på företaget. Efter gallringen av de analyserade störningarna 
framkom det att det skulle fokuseras på 5 frekventa störningar.  

För att ta reda på felfrekvensen samt konsekvenser gjordes en analys med hjälp av FMEA. 
Detta är en metod som ligger i grund för att framtagningen av de åtgärder som föreslagits för 
Kubal. FMEA har använts för att få en bättre uppfattning om hur allvarliga fel det blir av de 
störningar som har analyserats i processen samt är det en metod som lämpar sig väl i 
tillverkningsindustrin. Efter det hade gjorts tillförlitlighetsmätningar på maskinerna, 
gällande störningar i produktionen, infördes sedan resultatet från mätningarna i FMEA-
dokumentet. I dokumentet var det även nödvändigt att uppskatta vissa parametrar på de 
störningar som framtagits vid tillförlitlighetmätningarna. Dessa parametrar uppskattades 
och bestämdes efter har talat med handledare och operatörer på företaget då dess innebörd 
var svår att uppskatta för oss studenter utan någon bakrundsdata. De parametrarna som 
ingår i dokumentet är frekvensen av störning, allvarligheten vid störning samt 
upptäckbarheten av störning. Efter insättning i FMEA-dokumentet multipliceras sedan alla 
parametrar på respektive störning. Därefter blir resultatet ett riskprioritetstal vilket innebär 
att den störningen med störst tal bör med högst sannolikhet åtgärdas och förbättras. Utefter 
detta har arbetets förbättringsförslag framkommit och prioriterats. 

Vissa av dessa fel har varit svåra att fastställa vad dess huvudsakliga orsak kan vara. Därför, 
med samråd av handledare och anställda på företaget, har det framställts teorier om vad som 
kan ha orsakat dessa problem. Av dessa teorier har det diskuterats om vilken som är mest 
sannolik, varpå har förbättringsförslag bestämts efter detta.   

Följande förbättringsåtgärder har framtagits: 

 Att rikta upp hängare och stift innan hylspressen och i samband med detta tillföra 
värme på respektive del. Detta för att minimera risker för sprickbildning eller andra 
deformationer. 

 Då stiften påverkas negativt i ugnarna bör man skydda dessa. Då stiften kommer i 
kontakt med syrabaden så fräter godset bort på respektive stift. Ett förslag har då 
framkommit att skydda stiften med någon form av legering på stiften för att förhindra 
att frätning är möjligt. Ett annat alternativ är övervaka hängrens djup i respektive 
ugn, detta förslag är dock orimligt med tanke på antalet hängare i produktionen. 



 

 

 Att ställa högre krav på de "nötta" stiften. De krav Kubal går efter för närvarande är 
att cirka 50% av stiftets gods i bottendelen får vara bortnött. Ett förslag är därför att 
minska denna procentsats till cirka 25-35% för att sedan utföra nya mätningar samt 
utvärderingar. 

 För att undvika att stiften blir fastbrända vid gjutningen är ett förslag att analysera 
grafitblandningen för att se om det finns några förbättringsåtgärder med denna. 

 Att modifiera hylspressarnas knäckanordning så att det blir lättare att pressa av 
hylsor.  

 Att förbättrad städning och renhållning runt omkring hylspressen (bild 7). Detta 
skulle medföra att det skulle kunna bli mindre slitage på fallplåt och maskinens 
rörliga delar såsom bussningar, cylindrar och klämkäftar. Det skulle även underlätta 
för åtkomst för mekaniker och operatörer, samt vid underhåll(bild 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bild 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bild 8 



 

 

4 DISKUSSION  

Arbetet på Kubal var ursprungligen tänkt att rikta in sig mot mer underhållsrelaterande 

problem. Då företaget hade haft problem med diverse haverier på dess hylspressar så ville de 

ha hjälp med att bland annat att analysera underhållsprogrammet på maskinerna, om de gör 

det förebyggande underhållet i tid etc. För att veta om Kubal gjorde de förebyggande 

underhållet i rätt tid så krävdes det kunskap om vilken felfrekvens de hade på maskinerna. 

För att ta reda på detta så gjordes analyser och mätningar som nämnts i avsnitt 2.2 samt 

analyser på de tidigare mätningarna som nämnts i avsnitt 2.1.  

En bit in i arbetet var det dags att undersöka det underhållsprogram som Kubal 

använder sig av. Det visade sig att underhållsprogrammet endast bestod av en lista på olika 

procedurer för att utföra det förebyggande underhållet. Detta var ett litet bakslag för oss 

studenter och vi blev något överrumplade av situationen. Vi sökte, tillsammans med 

företaget, efter underhållsdata från tillverkaren utan resultat.  

Maskinerna är köpta begagnade och är väldigt gamla, så det förebyggande 

underhållsprogrammet är baserad på tidigare erfarenheter både hos Kubal och maskinernas 

tidigare ägare. Efter detta bakslag beslutade vi studenter, tillsammans med företaget, att 

istället för att rikta in oss på underhållsprogrammet valde vi att ändra riktning mot felorsaker 

samt felfrekvenser. Detta gjorde att vi gjorde en djupare analys av de olika tänkbara 

orsakerna till varför maskinen ej opereras helt automatisk samt tänkbara orsaker till 

haverier. 

 



 

 

5 SLUTSATSER  

Arbetet på Kubal har för oss varit mycket lärorikt och intressant. Att få se hur industrier 

är uppbyggda och lära sig om hur deras underhållsfilosofi är i jämfört med flygindustrin. De 

olika förbättringsåtgärderna som tagits fram är förslag. När vi presenterat 

förbättringsåtgärderna har vi inte tagit någon ekonomisk hänsyn. Vi kan därför inte dra 

några slutsatser om förbättringsåtgärderna är lönsamma för företaget eller inte. Vi har heller 

inte testat om förbättringsåtgärderna är praktiskt genomförbara. Vilket bevisar att 

åtgärderna är hypotetiska och kanske inte ger den förbättring som förväntas. För att kunna 

avgöra om förbättringsåtgärderna faktiskt ger effekt i praktiken, hade vi behövt göra en mer 

omfattande FMEA-analys och testa åtgärderna och deras eventuellt positiva effekt.  
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