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Förord 

Efter tre års studier på maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle är det tid 

för vårt examensarbete och i denna rapport redovisar vi resultatet. Arbetet är ett 

uppdrag från företaget i Hudiksvall, där en undersökning av deras tillverkning ge-

nomförts. Det har varit ett givande och lärorikt arbete där vi fått arbeta med företa-

get och deras produktionsledning som genom arbetet varit intresserade och ställt 

upp på diskussioner kring tekniska frågor. Här vill vi rikta ett tack till vår handledare 

Sören Sjöberg Högskolan i Gävle och till Daniel Fors samt personalen på företaget 

för stort intresse och engagemang genom arbetet. 

 

Joakim Lindström och Henrik Sundqvist 

Gävle, 11 maj 2018. 

 

  

Joakim Lindström Henrik Sundqvist 
Vss09jlo@student.hig.se Ntn14hst@student.hig.se 
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Sammanfattning 

I Hudiksvall ligger ett företag som tillverkar och utvecklar hydrauliska gripare för 

hantering av virke, skrot och byggmateriel. Företagets egentillverkade hydraulcylin-

der hade analyserats av Institutet för tillämpad hydraulik i Örnsköldsvik (ITH).  

Analysen visade att hydraulsystemet innehöll en stor mängd föroreningar. Förore-

ningar från tillverkning och montering fanns kvar i griparens hydraulsystem i le-

veransklara produkter, vilket indikerade att brister förekom vid hantering och tvätt 

av komponenter. Därför fanns ett behov av att utreda om den tvättutrustning som 

användes, klarade av att rengöra komponenter till den nivå, som krävs. Hantering av 

rengjorda komponenter behövde utredas för att säkerställa att produkterna höll den 

renlighet som krävdes fram till färdigmontage. Målet med arbetet var att föreslå åt-

gärder och rutiner för att minska antalet, och mängden, föroreningar genom bättre 

tvättmetoder och hanteringsmetoder.  

En teoretiskreferensram skapades genom litteraturstudie av relevanta vetenskapliga 

artiklar och publikationer. Med syfte att skapa större förståelse om hur hydrauliken 

påverkas av föroreningar och hur dessa kunde undvikas vid montering av hydraul-

komponenter, även tvättmetoder studerades. 

Under arbetet har metoder kombinerats för att kunna genomföra en kartläggning av 

hanteringen i processflödet. Metoderna som har kombinerats, inom en fallstudie på 

företaget var, nulägesbeskrivning, observationer och processflödesscheman.  

Resultatet var att den tvättutrustning som användes inte klarade av att leverera den 

renhet som behövdes. Att företaget, i sitt processflöde, har lång liggtid för färdig-

berarbetade komponenter i smutsig miljö. De åtgärder som föreslogs av projekt-

gruppen var att byta ut tvättutrustningen och att förvara komponenter dammskyd--

dat.  

Trots användandet av fallstudie kan arbetet vara vägledande för andra företag i lik-

nande situationer, vilket medför en viss generaliserbarhet av arbetet, då företaget 

som fallstudien utförs på antas vara en typisk produktion av hydraulcylindrar.  

Slutsatsen av arbetet var att företaget efter byte av tvättutrustning och genom bättre 

och dammskyddad förvaring kommer att kunna leverera gripare med en högnivå av 

renlighet. 

 

 

  



 

iv 

 

 



 

v 

Abstract 

In Hudiksvall there is a company that manufactures and develops hydraulic grippers 

for handling wood, scrap and building materials. The company's proprietary hydrau-

lic cylinder was analyzed by the Institute for Applied Hydraulics in Örnsköldsvik 

(ITH). Their analysis showed that the hydraulic system contained a large amount of 

impurities. Pollution from manufacturing and assembly remained in the gripper's 

hydraulic system in deliverable products, indicating that faults occur in handling and 

cleaning of components. Therefore, there was a need to investigate whether the 

cleaning equipment used was able to clean components to the level required. Han-

dling of cleaned components needed to be investigated to ensure that the products 

kept the cleanliness required until final assembly. The aim of the work was to pro-

pose measures and procedures to reduce the number and amount of pollution 

through better washing and management methods. 

A theoretical reference frame was created by literature study of relevant scientific 

articles and publications, in order to create a greater understanding of how the hy-

draulics are affected by contamination and how they could be avoided when assem-

bling hydraulic components, even cleaning methods were studied. 

During the work, methods have been combined to carry out a mapping of handling 

in the process flow. The methods that have been combined, within a case study at 

the company, are status report, observations and process flow charts. 

The result of the observations, is that the cleaning equipment used failed to deliver 

the cleanliness needed. That the company, in its process flow, has long rest periods 

for ready-made components in a dirty environment. The measures proposed by the 

project team were to replace the washing equipment and to keep the dust-protected 

components. 

Despite the use of a case study, can this work be a guide for other companies in 

similar situations, which implies some generalization of the work when the company 

in which the case study is conducted is believed to be a typical production of hydrau-

lic cylinders. 

The conclusion of the work was that after replacing the cleaning equipment and 

through better and dust-protected storage, the company will be able to deliver grip-

pers with a high level of cleanliness. 
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1 Introduktion 

Ett företag i Hudiksvall tillverkar och utvecklar hydrauliska gripare för hantering av 

virke, skrot och byggmateriel. Även gripskopor och hydraulsågar finns i sortimen-

tet. Företagets egentillverkade cylinder har analyserats av Institutet för tillämpad 

hydraulik i Örnsköldsvik (ITH). Deras analys visade att hydraulsystemet innehöll en 

stor mängd föroreningar. Kontaminering från tillverkning och montering finns kvar 

i griparens hydraulsystem i leveransklara produkter, vilket indikerar att brister före-

kommer vid hantering och tvätt av komponenter. 

Kunder har börjat ställa krav på att företagets produkter ska uppfylla renlighetskrav 

enligt ISO 4406. Ökade kundkraven har lett till att företaget vill genomföra förbätt-

ringsarbeten. Den standard man vill nå med förbättringarna är ISO-4406 19/16/13. 

Det finns därför ett behov av att utreda om den tvättutrustning som används, klarar 

av att rengöra komponenter till den nivå, som krävs. Hantering av rengjorda kom-

ponenter behöver utredas för att säkerställa att produkterna håller den renlighet som 

krävs fram till montage. Arbetet, som ska genomföras, är att införa nya arbetsruti-

ner vid hantering av tvättade komponenter, som ska mellanlagras eller som ska till 

montage, samt att undersöka tvättutrustningen. 

Målet med arbetet är att kartlägga och skapa en nulägesbeskrivning, över renlighet-

en, på företagets hydraulkomponenter. Därefter föreslå åtgärder och rutiner för att 

minska antalet, och mängden, föroreningar genom bättre tvättmetoder och hante-

ringsmetoder. 

 

1.1 Frågeställningar och avgränsningar 

Frågor som ska besvaras för att uppnå målet med arbetet 

– Hur påverkar tvättutrustningen möjligheten att uppnå kraven enligt ISO 
4406? 

– Hur ska föroreningar analyseras på ett tillförlitligt sätt? 
– Vilka typer av föroreningar finns i färdiga gripare? 
– Hur ska föroreningar reduceras i griparens hydraulsystem? 
– Hur kartläggs kontamineringarnas ursprung på ett bra sätt? 

Arbetet tar inte hänsyn till hur komponenterna tillverkas, men förbättringsförslag 

kan ges för att minska kontamineringar från tillverkningen, om tillverkningen identi-

fieras som källa. 

Mätning av kontaminanter kommer endast att ske på komponenter, som tvättas på 

företaget. 
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1.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Examensarbetet tog hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer [1] i 

största möjliga utsträckning. Information, som inhämtas, behandlades konfidentiellt 

och inga obehöriga fick ta del av den samlade informationen. Den samlade informat-

ionen och råmaterialet, som tillhandahålls inom studien, användes endast för exa-

mensarbetets ändamål och förvarades under studien oåtkomligt för utomstående. De 

informanter och undersökningsdeltagare som deltog, informerades om deras uppgif-

ter och vilka villkor som gällde för deras deltagande. De upplystes om att deras del-

tagande var frivilligt och att de, utan påtryckningar, hade rätt att avbryta deras med-

verkan [1]. 

1.2.1 Ansats 

Det finns i huvudsak två metoder att man kan använda sig av vid utredning, den de-

duktiva eller induktiva ansatsen. Den deduktiva ansatsen bygger på att en hypotes 

sammanställs och bildas, varpå data samlas in och hypotesen prövas. Det är ett till-

vägagångssätt, där hypotesen ska valideras eller falsifieras genom kontrollerade ob-

servationer. Den induktiva ansatsen bygger i sin tur på insamling av data, från en-

skilda händelser, varpå en empiri sättssamman och slutsatser skapas. I induktiv ansats 

kan slutsatser dras utan koppling mot teori. Erfarenheten man skaffat sig utifrån ob-

servationer, litteratur och tester bildar sedan en teori. Det är ett förfarande där ob-

servationerna med mera ligger till grund för teorin.  Ansatsen som detta examensar-

bete har utgått ifrån är i förstahand den induktiva ansatsen. Visst inslag till följd av 

resonemang kan kopplas till deduktiva studier [2]. 

1.2.2 Undersökningsmetod 

Undersökningsmetoder kan i huvudsak delas upp i två olika inriktningar, kvalitativ- 

och kvantitativ undersökningsmetod. Metodvalet utgår ifrån vilken typ av studie, 

arbete eller målsättning som undersökningen har. I den kvalitativa undersöknings-

metoden samlas en stor mängd information från ett litet antal objekt in, ofta på ett 

icke strukturerat arbetssätt, under ett antal intervjuer utan färdiga frågor eller svars-

alternativ.  Detta för att få ett ”jag och du”- förhållande mellan frågeställare och in-

formant. För att på så vis skapas en uppfattning om läget och utifrån det finna sva-

ren. I den kvalitativa metoden används inte beräkningar av statistik eller matematik 

[3].  

I den kvantitativa undersökningsmetoden används i stället en liten mängd infor-

mation från ett stort antal objekt av forskaren, då forskaren nu är mer intresserad av 

generella svar eller genomsnittligt svar. Undersökningsmetoden för kvantitativ 

forskning kan vara, till skillnad från kvalitativ metod, att frågor ställs strukturerat 

och med fasta svarsalternativ. Kvantitativ forskning bedrivs oftast genom observat-
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ioner på avstånd där forskaren, frågeställaren, på så vis inte är en del i det som stu-

deras. Detta för att sedan kunna använda sig av statistik eller matematiska modeller 

för att räkna fram det generella eller genomsnittliga. Det är med hjälp av matematik 

och statistik, eller annan hårdvara, som forskaren finner svaret i den kvantitativa me-

toden. Det skapas då ett ”jag och det” förhållande mellan det som studeras och fors-

karen [3]. 

Enligt Holme et al. finns inget hinder att kombinera eller parallellt bedriva både 

kvalitativ- och kvantitativ undersökningsmetod för att finna svaret. 

Undersökningsmetoder, som detta examensarbete utgått ifrån var kvalitativa meto-

der så som nulägesanalys, observationer och studiebesök. Inslag av kvantitativa be-

räkningar och processcheman genomfördes. 

1.2.3 Objektivitet 

Objektivitet innebär enligt Eriksson et al.[2] inte att man fångar en helt oemotsäglig 

verklighet, utan vanligen ser man objektivitet som något opartiskt och sakligt. Detta 

kan kopplas till att uppträda neutralt i både det som söks och redovisas. Författarna 

menar att objektivitet innebär att utredaren inte medvetet undertrycker omständig-

heter som talar emot utredarens egen uppfattning, eller överbetonar gynnsamma 

observationer och fakta. Detta resonemang använder sig även Holme et al. utav i 

sina objektivitetsvärderingar [2]. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Fallstudie 

Biggam [4] beskriver en fallstudie som studien av ett exempel. Fallstudier begränsas 

till en liten del av området som ska studeras. Studien går på djupet i det valda fallet 

och undersöker så många komponenter som möjligt. Vid val av fall till studien bör 

följande kriterier iakttas [5]. Fallet kan vara idealt eller typiskt men ska inte vara ett 

slumpmässigt val. Fallet bör vara kopplat till problemet som ska undersökas. Ett el-

ler flera fall kan användas för att samla information. Flera fallstudier kan användas 

för att visa skillnader mellan olika fall. Beroende på vad som ska observeras, skiljer 

sig hur observationerna utförs [6]. Om fallet ska generaliseras, bör andra observat-

ionsmetoder än att studera ett särskilt fall användas. Ett problem med fallstudier är 

att de ofta inte kan generaliseras [4]. 

2.2 Observationer 

Observationer kan enligt [3] kategoriseras i två typer av observationer, öppen- eller 

doldobservation. En öppen observation är en observation där deltagarna är inför-

stådda med att de observeras och vissa bestämda faktorer kartläggs och analyseras. 

Nackdelen med en öppen observation, är att det tar tid att bygga upp tillit till delta-

garna, att det i vissa situationer kan uppstå konflikter med deltagarna, som gör att 

det skapas en ”jag och de” känsla. Fördelen med öppen observations är, om man 

lyckas skapa tillit som observatör, att man blir en i gänget som kan röra sig fritt i lo-

kalen och ställa frågor samt titta på saker och ting. Detta så länge man uppträder 

med hövlighet och god ton.  

Dold observation har sin fördel i att deltagarna inte vet att de observeras. Deltagarna 

kan på så vis inte undanhålla brister för observatören, de arbetar då på som vanligt 

och försöker inte förfina resultatet. Men även en del missförstånd kan uppstå då ob-

servatören inte kan vara lika frågvis, då observatören inte vunnit deltagarnas tillit, 

eller att öppet kunna anteckna under sin observation. [3] 

 

2.3 Partiklar och dess verkan i hydraulsystem  

Partiklar kan delas upp i två grova kategorier: mjuka och hårda partiklar [7]. Mjuka 

partiklar kan bestå av plast, gummi, färg, mjuka fibrer och damm. Hårda partiklar 

kan vara metallflisor, spånor, slagg och hårt damm från till exempel sten. Båda ty-

perna av föroreningar behöver kontrolleras och reduceras eftersom båda kan orsaka 

problem vid driftsättning av systemet.   
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Mjuka föroreningar kan anses vara mindre skadliga för systemet [7], men mjuka par-

tiklar kan brytas ner genom en process som kallas ”micro dieseling”. Denna process 

innebär att luftbubblor i systemet genomgår en snabb tryckförändring vilket orsakar 

kavitation och mycket höga temperaturer. De höga temperaturerna bryter ner 

mjuka partiklar till små hårda partiklar som kan vara svåra att fånga upp i filter. En 

annan konsekvens av mjuka partiklars nedbrytning är att det kan bildas beläggningar 

på kallare delar av systemet, tillexempel just hydraulcylindrar, vilket med tiden le-

der till problem med ventiler. Bildningen av dessa beläggningar, beskrivs som små i 

storlek, och påverka ISO koder kring 6µm.[7]   

Ökat slitaget på komponenter indikerar förekomsten av hårda partiklar i hydraulsy-

stem. En undersökning [8] visar att förekomsten av stora mänger hårda partiklar 

kraftigt minskar livslängden på det lager som undersöktes. 

Testerna som utfördes av Zhang et al. visar att det kan vara problematiskt att filtrera 

ur stora mängder föroreningar med högeffektiva filter. Det kan vid filtrering uppstå 

kavitation vilket i sin tur leder till en ökad mängd föroreningar. Detta resultat stärks 

av Philips, studie som även den visar på att kavitation leder till ökade partikelmänger 

i fluiden.  

Partiklar från tillverkning varierar i storlek, men vanliga storlekar är mellan 1µm 

och 500µm [7]. Partiklar, större en 15µm, är en orsak till akuta fel på hydraulut-

rustning [9]. Partiklar av den storleken skadar pumpar och motorer vilket leder till 

minskad effektivitet [8]. En underökning som utfördes på en grävmaskin, visar att 

100 µm partiklar, som antogs komma från tillverkningen, hittades i filter 500 tim-

mar efter uppstart [10]. Antagandet att partiklarna kom från tillverkningen grunda-

des på att de efter första filterbytet inte återkom.  

2.4 Partikelmätning  

Nya föroreningar förs in i fluiden under drift. Dessa orsakas av slitage i maskinen 

[11]. Införandet av nya partiklar leder till svårigheter eftersom mätningar bara ger en 

ögonblicksbild av föroreningarna i systemet [7]. Ett test som genomfördes på ITH 

visar att på grund av stor totalvolym i ett hydraulsystem, kan tester som tas som 

flaskprover visa på stor spridning i resultat beroende på när testet utförs [12]. 

Samma test indikerade på att kontinuerlig mätning av fluiden minskar spridningen 

och ger ett bättre resultat.  

Mätning av partiklar i fluider kan delas in i tre huvudkategorier on-line, in-line och 

off-line. 

Mätning on-line utförs på ett system i drift och innebär att en del av fluiden leds om 

till mätutrustningen och sedan vidare till tank. Mätning on-line med ljusblockering 

är enligt Tic et al. [13] en snabb metod för analys av partiklar i en fluid. Denna me-
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tod fungerar genom att fluiden genomlyses och partiklarna blockerar ljuset vilket 

registreras av en fotocell. Mätning on-line kan också utföras med filterblockerings-

metoden. Denna metod bygger på att ett filter placeras i fluidströmmen, sedan mäts 

tryckskillnaden över filtret allteftersom det blir mer igensatt [7]. Mätning on-line 

kan mäta stora volymer vätska vilket underlättar vid partikelräkning på grund av den 

minskade påverkan av tillfälliga avvikelser [12]. Montering av on-line mätare i sy-

stemet möjliggör kontinuerlig översikt vilket användas vid förebyggande underhåll 

av hydraulsystemet [10].    

Nackdelar med mätning on-line är enligt Tic et al. att partiklar kan blockera 

varandra eller befinna sig sida vid sida vilket kan leda till felaktiga resultat. Detta är 

ett problem som förvärras av stora mängder partiklar i fluiden [13]. Vatten och luft i 

systemet bidrar till förhöjda partikelvärden [9] vid mätning med genomlysning. Fil-

terblockering är inte känslig för vatten och luft, men har svårt att mäta partiklar un-

der 5µm [7]. 

Mätning in-line bygger på samma teknik som mätning on-line. In-line mätare är till 

för fast montage i systemet och monteras direkt i tryckledningen.  

Mätning off-line är ett samlingsnamn på alla typer av tester som kräver att olja tas ur 

systemet, för att sedan analyseras på en annan plats. Mikroskopi, gravimetri och ma-

nuell partikelräkning är vanliga metoder som utförs off-line [11]. Mikroskopi utförs 

genom att spola den komponent som ska analyseras och låta vätskan rinna igenom 

ett filter. Detta filter placeras sedan under svepande optiskt mikroskop som räknar 

varje partikel på filtret [7]. Vid en undersökning på ITH analyserades mätning off-

line. Resultat visar att testerna är beroende av hur länge systemet spolas, vilket kan 

medföra problem vid analys [12]. Utöver antal partiklar kan mikroskopi användas 

för att analysera typ och form på partiklarna [7]. 

Gravimetri är en metod som används för att analysera viktförändringar. Metoden är 

användbar vid kraftigt förorenad olja, som vid andra mätmetoder kan blockera filter. 

Gravimetri utförs genom att låta all fluid rinna genom ett filter som sedan torkas och 

vägs för att avgöra hur mycket vikt som tillförts fluiden från partiklar [13]. Denna 

metod ger inget direkt svar om hur många partiklar som fanns i fluiden, utan måste 

tolkas av experter.  

Manuell partikelräkning är en äldre form av mikroskopi med svepande optiskt mik-

roskop, där ett enklare manuellt mikroskop används för att räkna partiklarna [7]. 

2.5 Tvättmetoder 

Rengöring kan ske med två olika metoder, våt eller torr. Våtametoder inkluderar 

alla metoder som använder vatten eller andra flytande lösningsmedel. Torra inklu-

derar mekanisk borttagning eller användandet av torra kemikalier [14]. Viktig faktor 
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vid val av tvättmedel är pH-värdet. Vid rengöring av metall och plast ger basiska 

lösningar bra resultat [14], [15]. 

Ultraljudstvätt fungerar genom att vatten eller andra flytande lösningsmedel utsätts 

för högfrekventa vibrationer, över 20 kHz är vanligt. Dessa vibrationer skapar kavi-

tationsbubblor i områden där partiklar finns. När bubblorna imploderar eller oscille-

rar, blir området varmt och det i samband med rörelsen från kavitationerna släpper 

partiklarna från ytan [15]. Ett test med ultraljudstvätt på plast visade att en ren yta 

kunde fås på 3 minuter vid en frekvens på 28 kHz. En ökning av frekvensen gav ett 

sämre resultat och vid 100 kHz blev inte delarna rena efter 30 minuter [14]. Ett an-

nat test som genomfördes jämförde trycktvätt med vatten, tryckluft, och ult-

raljudstvätt med freon. Testet visar att partiklar över 5 µm försvann med en effekti-

vitet på 99 % för trycktvätt med vatten, 60 % för tryckluft och 90 % vid ult-

raljudstvätt [15]. Författaren påpekar att testbitarna förbehandlats så effektiviteten 

kan vara annorlunda i andra applikationer. En förklarning till trycklufts lägre effekti-

vitet kan vara luftens lägre densitet vilket leder till att mindre kraft överförs till par-

tiklarna vid samma acceleration och massflöde [15]. Ytterligare ett test som jämför-

de kolsyretvätt med ultraljud och tryckluft utfördes. Detta visar att kolsyretvätt var 

95 % effektivt vid bortförandet av partiklar mellan 2 och 200 µm, ultraljud var 88 

% effektivt och tryckluft var 74 % effektivt [16].  Resultaten från samtliga studier 

visar på likande effektivitet vilket gör studierna mer trovärdiga.   

En undersökning utfördes för att avgöra trycklufts effektivitet på att få bort partiklar 

från polykarbonat och tyg. Det framgick att partiklar större en 45 µm kunde fås bort 

mellan 40 och 100 % från en slät torr yta beroende på tryck. Fullständig borttagning 

nåddes vid tryck över 203 kPa. Partiklar i storleken 10 µm och 6 µm kunde endas 

reduceras till 40 % [17].  

Tvätt av ytor med beläggningar sker ofta med högtryckstvätt, där ytan rengörs på 

grund av att vattnets höga hastighet eroderar ytan, vilket skalar av beläggningar och 

partiklar [18]. Ett test utfört av Meng et al. [15] visade att ytans rengörandearea ökar 

med ett ökat avstånd från testbiteten. En max höjd nås och därefter minskar den 

rengörande förmågan. Det maximala avståndet är beroende av hastighet, tryck, för-

oreningar och material som ska tvättas. För att säkerställa en bra tvätt bör tvättar-

bete ske inom max avståndet. Vattenstrålar från munstycken kan delas in i tre reg-

ioner [19].  

– Kärnan där vattnet inte blandats med luft 
– Huvudregionen där vattnet börjat delats upp i droppar.  
– Ytterregionen där vattnet bildat en dimma och inte längre kan rengöra. [19] 

Munstyckets avstånd till ytan som ska rengöras är viktigt. Anglani et al. [19] utförde 

en simulering och ansåg att avståndet bör vara mellan 5 och 26 gånger munstyckets 

diameter vid tvätt med tryck över 0,5 MPa för att minska turbulent flöde och risken 
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för återkontaminering. Det bör även finnas en vinkel mellan ytan och munstycket. 

Deras tester visade att ett avstånd på 15 gånger munstyckets diameter och en vinkel 

på 15 grader gav ett bra resultat. Författaren har dock bara testat vinklarna 0 och 15 

grader och föreslår ett fortsatt arbete med att testa vinklarnas inverkan på borttag-

ningen. Ett test med tryckluft [20] visar att en variation i avståndet på 13 till 20 

gånger munstyckets diameter har liten inverkan på rengöringsförmågan. Testet visar 

att en vinkel på 30 grader är bra för rengöring men en vinkel på 45 grader inte är 

fördelaktig. En ökning av trycket på luften från 0,05 MPa till 0,2 MPa är gynnsamt 

för borttagandet av partiklar. Ett test, som undersökte vattnets borttagningsförmåga 

av färg från ett underlag av stål, visar att ett effektivt avstånd är mellan 5 till 25 cm 

beroende på tryck och typ av färg [18]. Detta test utfördes med tryck på 138 MPa 

vilket är betydligt högre en de andra testen.  

Kolsyretvätt bygger på mekanisk rengöring med hjälp av trycksatt kolsyra och kolsy-

resnö. Den kalla kolsyran fryser partiklar och andra föroreningar som sedan kan blå-

sas bort [16]. För att metoden ska kunna användas effektivt krävs en låg luftfuktighet 

och rena ledningar till kolsyran. Risk för kondens leder till att kolsyretvätt bör utfö-

ras i skyddad atmosfär [16]. 

2.6 Partiklar på ytor  

Krafterna som krävs för borttagning av partiklar ökar om partiklarna blir mindre än 

ytans aspiriteter. Väldigt höga accelerationer krävs för att avlägsna småpartiklar ef-

tersom deras massa är låg [15]. Krafterna som krävs för att få bort partiklar från ytan 

är beroende av ytjämnheten. Om ytans aspiriteter är mindre än partiklarna, minskar 

kraften som krävs för borttagning. [15] anger fem orsaker till att partiklar fäster vid 

ytor: 

– van der Waals bindning 
– elektrostatisk bindning 
– kapilläreffekt 
– temperatur 
– material 

 

För partiklar mindre en 1 µm, vid normal luftfuktighet, är van der Waals bindning 

den största kraft som håller partikeln till ytan. Kapilläreffekten kan vara mycket 

starkare en van der Waals bindningar om luftfuktigheten är hög [17]. Otani et al. 

[21] anser också att partiklar binder vid ytan på grund av de ovan nämnda anledning-

arna, vilket stärker Ranades et al. studie. En undersökning utfördes av [21] för att 

undersöka rengöringsförmåga av växlande pulser med tryckluft. Under testet låg 

partiklar på en glasyta i 19 timmar och på en annan yta blåstes partiklarna av på en 

gång samt en kontroll där partiklarna sköts fast på ytan med hjälp av tryckluft. 

Testet visade att partiklarna som blåstes av efter en korttid var lättare att få bort från 
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ytan en de som legat i 19 timmar. Partiklarna som legat i 19 timmar hade liknande 

svårighet att avlägsnas som de partiklar som skjutits på ytan. Författaren anser att så 

länge partiklarna är runda i utformningen och mjukare än underlaget, så inte un-

derlaget deformeras, så gäller detta [21]. 

2.7 Renhetskontrollerad miljö 

Behovet för renhetskontrollerade zoner och områden har under åren ökat inom 

verkstadsindustrin. Kraven började växa fram i finmekanisk tillverkning och service 

inom främst flygplan, men kraven finns sedan många år även inom produktion av 

hydraulutrustning. För att skapa en renhetskontrollerad verkstadsmiljö behövs loka-

ler med lämplig utformning, som är lätt att hålla ren och har god tillförsel av filtre-

rad luft [22]. 

Renhetskontrollerad verkstadsmiljö är en förutsättning för att skapa lång livslängd 

för olika slag av tillverkning, service och montering av bland annat hydraulkompo-

nenter.  

Så kallade renrum är komplext och internationellt används flera definitioner och be-

teckningar. Ett renrum kan ha mycket varierande renhetsnivå samt omfatta hela 

rummet eller delar av rummet, så kallade zoner. Rummet kan också kombineras 

med zonindelningar, där ren filtrerad luft spolas in.  

SS-2680 tar upp lämpliga beteckningar och definitioner 

–  Renrum eller rena rum/områden (den korta generella beteckningen) 
–  Kontrollerade rum/områden (som ovan men med ett lägre krav på renhets-

nivå) 
–  Renhetskontrollerad area/utrymme – ren zon (del av rum, lokal) 
–  Klassat utrymme (del av lokal som har andra faktorer än renhet som krav) 
–  Renhetskontrollerad miljö (en rad olika miljöfaktorer är relevanta) 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras, att alla definitioner av renrum har som hu-

vudmål att minska koncentrationen och rörelsen av partiklar per volym av luft inom 

givna toleranser, samt att förhindra uppkomsten av nya partiklar och att förhindra 

införandet av nya partiklar i de renhetskontrollerade miljöerna [22]. 

Vid skapandet av renhetskontrollerade miljöer där höga krav ställs, är det mest för-

delaktigt med nybyggnation i stället för ombyggnation av befintliga rum [23]. Detta 

grundar sig på att det är så pass stora förändringar som ska genomföras. Skapandet 

av renhetskontrollerad area, eller ett utrymme med ett lägre krav, fodrar oftast 

mindre modifikation och är lättare att genomföra på befintliga utrymmen. 
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Det vanligaste och effektivaste sättet att skapa en renhetskontrollerad miljö är att 

skärma av en begränsad area från inkommande föroreningar, och att tillse att den 

luft som tillförs under övertryck är filtrerad och i vissa fall tempererad. Fördelen 

med den begränsade arean, förutom kostnaderna för den mindre ombyggnationen 

som krävs, är driftkostnaden. Till en större yta krävs större filtreringskapacitet för 

att kunna upprätthålla rätt antal luftväxlingar per timme.   

Vid rengöring av renhetskontrollerad miljö finns det saker att ta i beaktande vad det 

gäller genomförande, metod och utrustning. Genomförs städning på fel sätt leder 

det till att partiklar istället för att samlas in, sprids runt i lokalen. Manuell sopning 

och borstning skall undvikas i renhetsklass 8,5 och renare, det vill säga i kontrolle-

rade lokaler där antal partiklar större än 0,5µm är 10∙106st/m3 och antal partiklar 

större än 5µm är 7∙104st/m3. I denna klass och renare är fuktmoppning eller damm-

sugning varannan dag att föredra.  Med en dammsugare av typ där luftutflödet passe-

rar genom ett HEPA-filter (high efficiency particulate arresting) och är riktat uppåt. 

Antalet luftväxlingar per timme skall i renhetsklass 8,5 eller renare vara mellan fem 

och tio, till ett övertryck av mellan fem och tio Pascal. Tilluftens hastighet bör på 

samma sätt inte vara för hög, då detta leder till att partiklar dras upp och virvlar runt 

i lokalen. Ett riktvärde är 0,15-0,45 m/s.  

I bilaga A ses mer information och krav för renhetskontrollerad miljö. 
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3 Metod 

3.1 Fallstudie 

Metoden som användes för att genomföra nulägesanalysen och utredningen av ar-

betsmetoderna på företaget samt upprättandet av flödesanalys var en fallstudie. Den 

del av produktionen som valdes att studera var produktionen och monteringen av 

hydraulcylindrarna. Under arbetet på företaget studerades arbetsrutiner och hante-

ringen av komponenter till hydraulcylindrar för att utreda deras problem med ren-

ligheten på färdiga gripare. Företaget valdes som platsen att genomföra studien på 

eftersom de hade tillverkning av hydraulcylindrar och alla komponenter på plats i 

fabriken vilket möjliggjorde insamling av mycket information kring hantering och 

rengöring av hydraulkomponenter. Företaget fick representera ett typiskt fall av 

hydraulcylindertillverkning. Endast ett fall valdes att studera på grund av både tids-

restriktioner och att det fanns mycket att gå igenom i företagets arbetsrutiner och 

hanteringsmetoder av komponenter. Flera fall hade underlättat vid en generalisering 

av undersökningen.  

3.2 Observationer 

Observationer, som har ägt rum, inom detta examensarbete, tillhör kategorin öppen 

observation då hela företaget visste vilka vi var utifrån den information de fått av sin 

arbetsledare. För att observationen skulle tillföra examensarbetet så mycket inform-

ation som möjligt, har observationerna genomförts med frågeställningarna: 

– Vad ska observeras? 
– Hur ska observationen rapporteras? 
– Hur ska vi förhålla oss vid observationstillfället? 

Detta för att få observationen, på ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt sett, struk-

turerad och systematiskt planerad. En öppen observationsmetod gjorde även att det 

uppfattades som om källan till problemet och lösningarna, kom närmre.  

Målet med observationerna har varit att studera hur komponenter hanteras, förva-

ras, och rengörs. Till viss del har även förfarandet vid tillverkning observerats för att 

finna haneringsbrister och kartlägga processflödet. De komponenter och processer 

som valdes att observeras, var de som är knutna till tillverkningen av hydraulcylin-

dern. Observationerna genomfördes genom att inspektera hur komponenter hante-

rades i produktionen och lager. Under inspektionen följdes komponenterna från an-

komst till färdigprodukt. Samtidigt fördes samtal med personal i varje steg av pro-

cessen. Detta rapporterades genom en nulägesbeskrivning och flödesanalys samt bil-

der.  
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3.3 Flödesanalys 

Flödesanalys även kallat processflödesschema är en metod som användes, under ar-

betet, främst för att tydliggöra var i processen eventuella förbättringar är möjliga att 

genomföra. Analysen byggde på att hela flödet inom en tillverknings process kartla-

des med enkla symboler, för att på ett visuellt och enkelt sätt synliggöra intressanta 

aktiviteter i processflödet. Genom att studera hela flödet skapades en helhetssyn 

över förädlingskedjan, som möjliggjorde identifiering av störning och brister. 

För att genomföra flödesanalysen strukturerat och systematiskt, valdes att arbeta en-

ligt en modell efter Olhager et al. [24]. Modellen följer ett antal steg som vi arbetat 

efter, dessa steg var: 

–  Identifiera och kategorisera processaktiviteterna. 
–  Dokumentera hela processen. 
–  Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar. 
–  Rekommendera lämpliga förändringar inom processen. 
–  Genomför de förändringar som beslutats. 

Det sist nämnda steget, att genomföra förändringar, är något som kommer att be-

handlas i efterarbetet och uppföljningen, det kommer således inte helt att täckas in 

inom examensarbetet.  

En flödesanalys har genomförts kombinerat med en nulägesanalys, i syfte att identi-

fiera brister som leder till att önskad renlighetsnivå inte hålls.   
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4 Resultat 

4.1 Nulägesbeskrivning av komponenter 

För att få en bild över flödet av komponenter genom tillverkning och hur dessa han-

teras gjordes en nulägesanalys. Analysen genomfördes för varje enskild komponent 

som ingår i cylindern som arbetet berör.  

4.1.1 Cylinderrör  

Rörmaterial levereras till företaget i hela längder som sedan läggs för mellanlagring. 

Därefter kapas rören till rätt längd på företaget. Diametern är densamma för många 

olika griparmodeller, där längden skiljer i modellsortimentet. Efter kapning skickas 

röret vidare för bearbetning i fleroperationsmaskin för gängning och fasning av kan-

ter inför svets.  

Det kapade röret förvaras sedan på lastpall i väntan på att svetsas ihop med cylinder-

botten. Pallarna, som rören förvaras på, har en träskiva i botten där det samlas 

mycket spånor och smuts.  

Idag tvättas inte rören innan svetsning utan de går direkt från pallen till den automa-

tiserade svetsen. Cylinderröret med den fastsvetsade cylinderbotten lastas på pallar 

efter att det seriemärkts. Lastpallen hade en träbotten, pallarna och träbotten var 

mycket smutsiga.  

Röret tvättas sedan direkt innan montage, man tvättar cirka tolv stycken åt gången, 

torkning sker med tryckluft och tygtrasor. I montagerummet ligger rören öppet och 

väntar på att monteras med resten av komponenterna.  

4.1.2 Cylinderbotten  

Cylinderbotten levereras till företaget som göt av järn, som sedan bearbetas i fabri-

ken. Botten bearbetas i en datorstyrd bearbetningsmaskin (CNC), senare i arbetet 

benämnd CNC-maskin, där hål för röranslutning borras och gängas samt lagerytor 

förbereds. Vid en visuell inspektion av bottnarna kan spånor ses i gängorna.  

Cylinderbottnarna förvaras på pallar med en botten av trä i väntan på att svetsas ihop 

med cylinderrören. Pallarna som används för förvaring är smutsiga och innehåller 

spånor. Tvätt genomförs inte innan cylinderbotten svetsas mot cylinderröret.  

Innan bottnarna svetsas fast genomförs en manuell borttagning av spånor och grader. 

Arbetet utförs av svetspersonalen, genom att de, med en pincett och en plant slipad 

borr försöker peta loss eventuella spånor från gängning och övrig maskinbearbet-

ning. Färdiga cylinderrör med botten påsvetsad inspekteras, slagg och mycket smuts 

ifrån svetsrök kan ses i botten och längs sidorna. Under samtal med personal fram-
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kom det att den manuella rensningen av spånor från cylinderbotten inte alltid är till-

räcklig, spånor kan vara kvar i cylinderbotten när de anländer till montagerummet. 

4.1.3 Toppmutter     

Toppmuttern kommer in som ett stålgöt. Götet bearbetas sedan på plats i CNC-

maskin, bearbetningen sker i två steg, där säten till packningar och skrapringar tas 

fram först. Därefter utförs gängning av röranslutningar och den stora gängan till cy-

linderröret. Efter bearbetning i CNC-maskin blåses delarna rena och läggs på en 

lastpall med träbotten, pallen innehåller en del spånor och skräp. Efter bearbetning 

transporteras delarna till montagerummet.  

Muttrarna tvättas i större partier och monteras med packningar och skrapringar, när 

dessa monterats ihop förvaras de öppet i montagerummet, i väntan på slut montage 

med cylinderröret. Antalet toppmuttrar som färdigställs varierar, men det är unge-

fär 200-250 st åt gången. Figur 1 visar förvaring av toppmuttrar innan montage på 

cylindrarna. Förvaringen sker på en rullvagn med plastunderlag.  

 

Figur 1 54st toppmuttrar upplagda och klara för montage. 

Vid en inspektion av topmuttrar, som skulle monteras, kunde rost ses på några av 

ytorna inuti muttern. Vid röranslutningarna fanns det en del spånor kvar från gäng-

ningen på enstaka muttrar. Figur 2 och 3 visar toppmutter klar för montage.  
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Figur 2 Bild på toppmutter färdig för montage. 

 

Figur 3 Närbild på toppmutter med synlig rost 
färdig för montage. 

4.1.4 Kolvstång  

Kolvstångsämnet kommer in i hela längder som mellanlagras i pallställ. Sedan kapas 

de i en klingkap till rätt längd, diametern är densamma för många olika griparmo-

deller, där längden skiljer i modellsortimentet. Vid kapning faller spånor ner i last-

bäraren tillsammans med kolvstången. Från klingkapen fraktas stängerna på lastpall 

till nästa produktionssteg. Vidare sker bearbetningen i en robotmatad  

fleroperationsmaskin där stången borras, gängas, svarvas och fräses till rätt geome-

tri. Varje stångs yttre och inre gänga blåses rena med tryckluft, innan de läggs på 

lastpall. 

Kolvstängerna förvaras på pallar med bottenplatta av trä, det är spånor på botten-

plattan från bearbetningen av stängerna. Stängerna förvaras öppet, utan dammskydd, 

i montagerummet på lastpallar och tvättas inte innan slutmontering. Förvaringen av 

kolvstång i montagerummet visas i figur 4.   
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Figur 4 Kolvstänger i pall med pallkrage och botten av träskiva. Markering visar spånor i botten av 
pall i montagerum. 

4.1.5 Kolv  

Stångmaterial levereras in och, likt tidigare, mellanlagras detta material innan vidare 

förädling. Första förädlingen sker i klingkapen, 700 st detaljer per order kapas till 

kutsar och läggs på lastpall. Efter kapning transporteras kutsarna till CNC-maskin 

för vidare förädling i form av svarvning. Efter att förädling i CNC-maskinen är klar 

blåser operatören rent kolven med tryckluft innan de placeras på en lastpall. Lastpal-

len var utan lock och har botten av trä med skyddspapper i botten. Stycktiden för 

varje kolv i CNC-maskinen är 3minuter, och antalet 700st ger att det tar 5 arbetsda-

gar att tillverka en order med kolvar. Under tiden som kolvordern körs klar i CNC-

maskinen ligger kolvarna oskyddade på lastpall i verkstadsmiljö i upp till 120 tim-

mar. När ordern är klar transporteras alla kolvar till montagerummet och läggs in 

för mellanlagring. Figur 5 visar hur kolvar förvaras i lastpall med träbotten samt 

skyddspapper.  
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Figur 5 Kolvar på lastpall i väntan på montage. Spånor och metallflisor finns på botten. 

 

Vid färdigmontage av hydraulcylinder, plockas ett antal kolvar ut ur pallstället och 

tätningar samt styrband monteras. Kolven rengörs inte innan montage av tätningar 

och styrband, inte heller innan kolven monteras i cylindern. Figur 6 visar en kolv, på 

vilken tätningar ska monteras.  

 

 

Figur 6 Bild på kolv klar för tätningsmontage, ringarna visar synlig smuts. 
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4.1.6 Låsmutter 

Låsmuttern tillverkas av tjockväggiga rör som levereras till pallställ där de mellan-

lagras innan de kapas i klingkapen till ringar. Ringarna placeras på lastpall innan de 

transporteras till CNC-maskin för slutbearbetning. I CNC-maskinen svarvas, fräses 

och gängas låsmuttern. Efter CNC bearbetning blåses låsmuttern ren innan den åter-

igen placeras i lastpall och transporteras till montagerummet. Låsmuttern tvättas 

inte innan leverans till montagerum, den tvättas heller inte vid montage på cylin-

dern. Vid en okulärinspektion observeras att det finns en del föroreningar på mut-

tern.  

4.1.7 Tätningar och styrband 

 Tätningar och styrband förvaras i montagerummet i öppna plastlådor utan lock eller 

annat skydd mot föroreningar. Vid en okulär tillståndsbedömning frsmkom det att 

tätningarnas ytor innehåller smuts.   

4.1.8 Måleripluggar  

Måleripluggarna monteras på cylindern innan målning, de är till för att skydda gäng-

orna till hydraulanslutningarna från färg. Pluggarna cirkulerar i produktionen mellan 

färdigmontage av gripare och färdigmontage av cylindrar. Pluggarna återanvänds ett 

antal gånger. Hur många gånger går inte att fastställa då de byts ut när pluggarna ser 

allt för dåliga ut. 

Pluggarna sitter monterade på cylindern under lackering och tas bort vid montage av 

hydraulslang. De läggs då i en förvaringslåda. Plastpluggarna förvaras i lådor, tillver-

kade i kartong ute i produktionslokalen. I botten på förvaringslådorna finns en stor 

mängd färgflagor, som lossnat från pluggarna. Dessa flagor finns på den gängade de-

len av pluggen. Figur 7 visar pluggen och flagorna, som fallit ur pluggarna.  
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Figur 7 Plugg för att hindra färg i röranslutning, färgflagor har ansamlats på botten av lådan. Nya 
och gamla pluggar är blandade.   

Personal från cylindermontaget hämtar vid behov pluggar, som demonterats ute i 

produktionslokalen. Dessa används sedan igen utan att tvättas eller rengöras. I mon-

tagerummet förvaras pluggarna i liknande lådor som hos gripmontören.  

4.1.9 Renlighetkontroll  

Företaget har skickat detaljer för analys hos institutet för tillämpad hydraulik (ITH). 

Analys gjordes på en hel cylinder, tre nipplar och två slangar. Provet på cylindern, 

som skulle vara funktionsprov enlig ISO 4406, misslyckades på grund av att den 

montagepasta som fanns i cylindern hade satt igen filtren. Det, som kan utläsas från-

proverna och dess analysrapport, är att de var mycket smutsiga och innehåller en 

stor mängd partiklar. Vilken storlek och typ av partiklar kan inte utläsas på grund av 

ovan nämnd anledning.  

De övriga komponenttesterna lyckades och utfördes med gravimetri, vilket ger ett 

svar i ISO 4407 som sedan konverteras till ISO 4406. Proverna visar att även dessa 

är mycket smutsiga och innehåller ett stort antal partiklar på till 500 µm. Majorite-

ten av de stora partiklarna visade sig vara plast, gummi och färgflagor.  
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4.1.10 Tvättutrustning 

Företaget tvättar cylinderröret och toppmuttern i en tvättutrustning. 
Tvättutrustningen är av märket Aqua Clean AS-100, senare benämnd AS-100. Den 
tillverkades 2006. Företaget köpte in utrustningen (figur 8) begagnad runt 2010.  
. 

 

 

Figur 8 Visar tvättutrustningen Aqua Clean AS-100 

Underhållet och skötseln av AS-100 var vid undersökningen väldigt eftersatt, det 

saknade rutiner för underhåll och service. Det fanns inget dokument, där företaget 

beskriver, hur underhållet genomförts eller hur länge sedan tvättvätska byttes i ut-

rustningen. 

AS-100 är av typen enstegs kabintvätt. AS-100 lastas genom en nedfällbar lucka på 

framsidan. En lastbärande transportvagn dras ut, luckan används då som lastplatt-

form under lastning av komponenter, innan vagnen skjuts in i AS-100. Tvättproces-

sen genomförs sedan inuti den slutna kabinen genom att två roterande spolbågar 

sprutar tvättvätska från alla håll på komponenterna. Processen kallas karuselltvätt-

ning. Tvättvätskan återcirkulerar sedan till pumpen genom en bottensil i kabinen. 

Efter tvättprocessen, som tar cirka 5minuter, öppnas luckan och vagnen dras ut. 

Därefter torkas komponenterna med tryckluft innan urlastning. Företaget använder 

sig av ett alkaliskt tvättmedel med rostskyddsinhibitor i pulverform ifrån Ratema, 

avsett för karusell- och kabintvättar. Enligt Ratema är föreskriven koncentration 1-2 

kilogram per 100 liter vatten. Vad företaget har för koncentration går inte att fast-

ställa. Det har fyllts på med både vatten och tvättpulver utan att det dokumenterats. 
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Temperaturen på tvättvätskan regleras med en el-patron i botten på vätsketanken. 

Temperaturreglering var angiven att hålla 60˚C vilket den gör enligt den termome-

ter som finns på manöverpanelen. 

 

Vid underökningen lyftes det bottenmonterade filtret upp för okulärinspektion. Fi-

gur 9 visar att filtret innehöll en stor mängd föroreningar och slam.  

 

Figur 9 Bottenmonterad sil i Aqua Clean AS-100. I silen finns spån och andra föroreningar. 

På den så kallade karusellen i botten sitter det 4st dysor monterade. Tvättvätskan 

spolas med ett tryck på 101 kPa, enligt manometer, i en spolvinkel av 50 grader mot 

komponenterna. Vid en närmre kontroll av dysorna observerades att föroreningar 

fastnat i dysornas utgångshål och pluggat igen dessa. Figur 10 visar en av smuts plug-

gad dysa.  
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Figur 10 Igensatt dysa i Aqua Clean AS-100 

En kontroll off-line av tvättvätskan genomfördes genom att placera en 2dl stor bä-

gare i tvätten underdrift. Vätskan tömdes där efter igenom ett filter avsett för kaffe-

bryggare. Provet är endast för att få en uppfattning om föroreningsnivån. Filtret kan 

ses i figur 11, som visar att tvättvätskan spolar omkring ett stort antal föroreningar, 

istället för att skölja bort dessa. I figur 12 ses ett nytt filter för referens, då detta är 

en subjektiv bedömning av föroreningsnivå. 

  

Figur 11Bild på filter där 2dl tvättvätska har 
passerat 

 

Figur 12 Nytt filter som referens 
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4.2 Nulägesbeskrivning av montagerummet  

För att få en översikt i hur rutinerna i montagerummet fungerade gjordes en nulä-

gesanalys av lokalen i syfte att identifiera hur dessa används. 

4.2.1 Portar i lokalen 

Produktionslokalen har fem stycken portar. Hur dessa är belägna ses i figur 13. Två 

stycken av dessa används för in- och utleverans av komponenter, material och pro-

dukter. In- och utleveransportarna är utformade som slussar, där det är tänkt att 

öppna en port åt gången. Vid inleverans av material räcker inte längden till i slussen 

så både inre- och yttreport behöver öppnas samtidigt. Detta skapar ett svagt vind-

drag genom verkstaden, vilket för med sig damm. De övriga tre portarna är passager 

in till andra verksamheter. Av dessa portar är en port för in- och utleverans till lack-

ering. De två övriga portarna leder in till annan företagsverksamhet, där svetsning 

och slipning förekommer.  

 

 
Figur 13 Layout över befintlig produktionslokal, samt intilliggande företag. 

 Hudiksvalls Industri Lego AB (HILAB) och F Steel Painting (FSP). 
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4.2.2 Förvaring  

Komponenterna i montagerummet förvaras huvudsakligen öppet på pallar i ett pall-

ställ. Pallstället ses i figur 14. Pallarna som används för förvaring är EU-pallar av trä 

med en bottenplatta av trä. När pallarna inspekterats har samtliga haft spånor på bot-

ten och de har varit smutsiga.  

 
Figur 14 Visar komponentförvaring i montagerum. 

Utöver pallar finns bord och smålådor av plast. I lådorna förvaras packningar och 

småsaker som styrband, O-ringar och stödringar utan dammskydd innan montering.  

Den komponent, som tvättats och förvaras i montagerummet efter tvätt är toppmut-

tern. De övriga komponenterna tvättades inte innan leverans till montagerummet. 

Cylinderröret tvättas direkt innan slutmontering i omgångar som tidigare beskrivits. 

Övriga komponenter, som ingår i cylindern, förvaras i rummet utan att tvättas före 

slutmontage.  

I bilaga B finns en sammanställning över hantering, förvarings- och tvättrutiner för 

komponenter. 

4.2.3 Övrig förvaring i montagerum 

Det förvaras en del övrigt material i montagerummet, såsom handskar och kläder. 

En del av övrig förvaring ses i figur 15. Denna typ av förvaring är något som bara har 

uppstått och ska normalt tas omhand ute på respektive produktionsavsnitt. Förva-
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ringen medför även att personal, som inte arbetar med cylindermontage, passerar in 

och vistas i rummet och drar med sig smuts från andra produktionsenheter.   

 

Figur 15 Övrig förvaring som uppstått i rummet 

4.2.4 Ventilation  

Vid undersökning av montagerum uppmärksammades att dörren in till lokalen står 

uppspärrad. Montagerummet är ett rum i rummet och temperaturen bli hög under 

sommaren. Dörren har därför lämnats uppspärrad. Dett beror enligt personal på att 

arbetsmiljön försämras om den hålls stängd. Vattenånga förekommer när de nytvät-

tade komponenterna fraktas in. 

I lokalen finns det spår av att svetsrök och andra luftburna föroreningar tagit sig in 

och ansamlats uppe vid taket och i några hörn. På figur 16 syns de ansamlingar som 

uppstått av svetsrök med mera.  
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Figur 16 Ansamling av partiklar i takets hörn 

Detta tyder på att det under vissa stunder har förekommer undertryck i lokalen. Det 

finns i dagsläget endast ett ingående ventilationsrör för tillförsel av luft. Det är belä-

get ovanför monteringsstationen, och är tänkt att skölja undan eventuella luftburna 

partiklar. Detta ventilationsrör är sammankopplat med det centrala ventilationssy-

stemet och flödet går inte att bestämma. Dock är det för lågt att skapa ett tillfred-

ställande övertryck i lokalen. Figur 17 visar ventilationsröret och monteringstation.  

 

Figur 17 Ventilationsrör ovanför arbetsbänk med press nummer 1 till höger i figuren och press nummer 
2 till vänster i figuren. 
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En ostrukturerad observation gjordes genom att placera handen vid rörets mynning. 

Ur röret strömmar en knappt kännbar luftström.  

Det finns igen tydlig begränsning av vilka som får vistas i montagerummet, inte hel-

ler vad som gäller beträffande klädsel. Ibland sker det att personal har vistats i svets- 

och skärområdet innan de passerar in till montagerummet. Personalen drar då med 

sig föroreningar in till montagerummet. 

4.2.5 Underhåll och städning  

Städrutinerna i montagerummet följs idag inte till punkt och pricka enligt personal 

som jobbar där, vilket leder till att ytterligare smuts sprids till de komponenter som 

lagras i rummet. Den städning, som, vid behov utförs, är en snabb skurning av gol-

vet och en rengöring av arbetsytorna. Det finns även utrustning för att torrsopa gol-

vet i montagerummet, vilket görs ibland.      

4.2.6 Andra arbeten i montagerummet 

Det förekommer andra typer än avsett arbete i montagerummet för hydraulik. Vid 

undersökning av rummet och arbetsförfarandet för cylindern, framkom det att pres-

sarna, som är till för att pressa i lagerbussningar i cylinderns fästöron, också används 

till att pressa andra detaljers lagerbussningar. Det är oftast en detalj med benäm-

ningen parallellstag, P-stag, som pressas. Det tillverkas ungefär 2000 st gripare med 

p-stag, två bussningar per stag, detta medför att det pressas 4000 st bussningar per 

år. Dessutom tillverkas det reservdelar i form av p-stag. Antalet reservdelar är unge-

fär 500 st, sammanlagt pressades 5000 st lagerbussningar i pressen utöver fästöro-

nen. Detta skapar spånor, som ofta blir kvarlämnade på arbetsplatsen. Det framkom 

under undersökningen att företaget för något år sedan började tillverka en till pres--

station, men inte slutfört arbetet. Den nya presstationen, press tre, ska vara till för 

att slippa utnyttja press ett och två till arbeten som inte hör till montage av hydrauli-

ken. 

4.2.7 Montering av cylinder 

Innan montage plockas ett bestämt antal komponenter fram ur buffertlagret. Dessa 

komponenter är kolvstång, kolvstångsöra, låsmutter samt kolv. Komponenterna 

placeras i närheten av arbetsbänken för färdigmontage. Komponenterna tvättas inte 

vid inleverans till buffertlager eller vid uttag till montering, och synligt smuts fanns 

på en del komponenter som visas i figur 6. 

Cylinderrören, tolv stycken till antalet, placeras efter tvätt och torkning på rullvagn. 

Cylinderrören får sina gängor kontrollerade och låsmutter monterad och därefter 

även stödring samt O-ring monterat. Cylinderrören flyttas sedan över till press ett, 

där en lagerbussning pressas i cylinderns fästöra. Vid pressning av lagerbussning 
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uppkommer spånor. Eftersom det är en presspassning i lagerläget för cylinderfästet 

skjuvas bussningen något vid montaget. Figur 18 visar spånor på mothåll för press-

ning. Spånorna ligger sedan kvar i eller i närheten av press ett och dess pressverktyg 

vid det fortsatta cylindermontaget.  

 

Figur 18 Spånor i press nummer 1 

Cylinderröret får sedan sitta kvar i press ett under tiden arbetet med kolvstångsen-

heten påbörjas i press två. Vid montage av kolv och kolvstångsdel skruvas först kolv-

stången fast i kolvstångsörat med handkraft innan det placeras i press två. Där 

pressas en lagerbussning fast i kolvstångsörat och här uppstår också spånor som blir 

kvar under det fortsatta montaget. Kolvstångsdelen sitter sedan kvar i press två un-

der tiden montaget fortsätter. Den kompletta toppmuttern, som redan har tätningar 

och styrband monterade, monteras på stången innan kolven och dess tätningar mon-

teras och allt dras åt med verktyg till förutbestämt moment. Press två avlastas och 

kolvstångsenheten plockas loss. Kolvstångsenheten monteras sedan ihop med cylin-

derdelen genom att kolven förs in i cylinderröret och toppmuttern skruvas fast och 

låstes med låsmutter. Detta säkras sedan genom körnslag vid låsmutter. Den nu 

kompletta cylindern trycks ihop innan plastpluggar och upphängningsfästet skruvas 

in vid slanganslutningarna före transport till lackering. Det finns ingen möjlighet att 

provköra cylindern. Företaget saknar även utrustning för partikelräkning enligt ISO-

4406.  
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4.3 Tvättest av cylinderrör    

En testtvätt av cylinderrör genomfördes på företaget, enligt nuvarande procedur. 

Röret placeras stående på tvättplattformen och tvättas i 5minuter. Därefter blåstes 

röret torrt. För att se om tvättvätskan nått ända in till cylinderbotten och rengjort 

denna så kapades cylindern cirka två centimeter ifrån botten. Kapningen av cylin-

dern genomförs i en svarv. Där efter inspekterades cylinderbotten okulärt. En cylin-

der som inte tvättats kapades också för att jämföra cylinderbottnarna med varandra 

och se om tvätten rengör botten på ett önskvärt sätt. Resultatet visar på att det är en 

väldigt liten skillnad före och efter tvätt. Det sitter fortfarande kvar mycket smuts i 

cylinderbotten. Det finns även kvar svetsslagg och glödskal som bildats vid svets-

ning. I figur 19 ses cylindern före tvätt. I det inringade området ses glödskal och 

slagg från svetsning. 

 
 

 

Figur 19 Cylinderbotten och mantelrör som är ihop svetsat. Röret är inte rengjort, inringningen visar 
glödskal. 
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 I figur 20 ses hur glödskal och slagg från svetsning sitter kvar på cylinderväggarna 

även efter tvättning. Även spår från torkad tvättvätska finns kvar. 

 

Figur 20 Cylinderbotten och mantelrör som är ihop svetsat. Röret är rengjort, inringningen visar 
glödskal som finns kvar efter rengöring. 
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4.4 Zonindelning  

Utifrån standarden för renhetskontrollerade miljöer, litteraturstudien och nylägesa-

nalys kan det konstateras att i dag håller företaget en klassning, som motsvarar 9 el-

ler högre i montagerummet.  

För att minska spridningen av partiklar i lokalerna kan dessa delas upp i olika zoner. 

Zonindelningens syfte är att specificera vilka krav som gäller inom zonen och för 

transporter mellan zoner av olika renhetsklass. 

Zonindelningen som förslås till företaget är enligt följande 

Smutsig miljö innebär: 

– Partiklar från svets och bearbetning finns i området. 
– Bearbetade detaljer till hydraulik får inte förvaras inom området under 

längre perioder. 
– Alla hydraulkomponenter som ska föras vidare till rent (grönt) område skall 

rengöras innan flytt. 
– Inga särskilda krav på skyddsklädsel inom området. 

 
 

Dammskyddat område innebär:  

– Partiklar från svets och bearbetning finns i området. 
– Detaljer inom detta område ska förvaras skyddat från damm och andra par-

tiklar. Detta kan utföras med lock eller plast på pallar och individuellt pake-
terade detaljer. 

– Färdiga hydrauldetaljer måste förvaras pluggade inom detta område.  
– Pallar och mellanlägg som detaljer förvaras på, skall vara rena från synliga 

partiklar och damm.  
– Alla hydraulkomponenter som ska föras vidare till rent (grönt) område, ska 

rengöras genom tvätt före flytt. 
– Inga särskilda krav på skyddsklädsel inom området. 

Rent område innebär:  

– Partiklar från svets och bearbetning skall kontrolleras inom området. 
– Ingen bearbetning av detaljer inom området. 
– Inget övrigt arbete inom området.  
– Alla detaljer inom området skall vara tvättade och redo för montage. 
– Ingen långtidsförvaring av tvättade detaljer inom området. 
– Detaljer som packningar och styrband skall förvaras i förslutna lådor eller på-

sar. 
– Bara montagepersonal eller annan nödvändig personal får vistas i området 

under arbete.  
– Rena skyddskläder och skor skall användas inom området.  
– Särskilda städrutiner finns för området. 
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I bilaga A finns byggnadstekniska- och städkrav för klassificering av renhet. I figur 

C1 i bilaga C ses hur produktionslokalens renhetsklass ser ut innan förbättringsåt-

gärder. Figur C2 i bilaga C visar förslag till nya zonindelningar. En ny vägg avskiljer 

svets- och skäravdelningen från de andra avdelningarna. 

4.5 Åtgärder 

Föreslagna åtgärder för att uppnå en högre renhetsnivå är sammanställda i tabell 1 

till och med tabell 5. Åtgärderna har delats in i tre olika åtgärdsgrader, enkel-, lång-

siktig- och omfattande åtgärd.  

4.5.1 Definition av åtgärdsgrad 

För att definiera vad de olika åtgärdsstegen innebär, har bedömningen gjorts att 

minst två kriterier i åtgärden uppfylls. Den enkla åtgärden kan i vissa fall behöva ef-

terföljas av en långsiktig eller omfattande åtgärd för att kunna upprätthållas över tid.  

Definition: 

Enkel åtgärd1: 

– Kräver ingen eller liten investering. 
– Kräver ingen omfattande planering. 
– Kan genomföras samtidigt som ordinarie arbete fortgår. 
– Tar maximalt en arbetsvecka att genomföra. 

 

Långsiktig åtgärd2: 

– Kräver en liten investering.  
– Kräver viss planering innan genomförande. 
– Kan genomföras samtidigt som ordinariearbete delvis fortgår. 
– Tar maximalt tre månader att genomföra. 
 

Omfattande åtgärd3: 

– Kräver en större investering.  
– Kräver långsiktig planering.  
– Tar upp till ett år att genomföra. 
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4.5.2 Allmän produktionslokal 

Tabell 1 Åtgärdstabell för den allmänna produktionslokalen. 

Kategori Orsaks-
beskrivning 

Enkel åtgärd1 Långsiktig åtgärd2 Omfattande 
åtgärd3 

1:1. 
Ordning & 

reda 

Allmän 
oordning.   

– Städa och arbeta 
fram 

städrutiner som 
införs 

– Uppföljning av 
städrutin 

Utbilda personal 
och inför i 5S 

 

1:2. 
Städning 

Smutsigt golv. 
Smuts från golv 
dras omkring 

mellan 
avdelningar 

Städa golvet och 
inför städrutiner 

Uppföljning av 
städning och 
städrutiner  

Byta 
golvbeläggning 
eller reparera 

befintlig 

1:3. 
Ventilation 

Svetsrök 
uppstår vid 

svetsning och 
skärning med 

plasma som drar 
in i den övriga 

lokalen 

Använd de 
befintliga utsugen 
bättre när sådana 

finns.  

Utred om den 
befintliga 

ventilationen kan 
åtgärdas och 

fungera 
tillfredställande  

 

– Byt ut 
ventilation. 
– Skärma av 

svetsavdelningen 
från den övriga 
produktionen 
med en vägg 

1:4. Portar Portar står 
öppna i lokalen 

och in till 
närliggande 

företag 

Stäng portarna  Utred om det går 
att få portarna att 
stänga automatiskt 

Byta portar till 
modell med 
automatisk-
stängning 

1:5. 
Förvaring 

All förvaring 
sker utan 

dammskydd 

Dammskydda pallar 
med bearbetade 

komponenter med 
lock 

  

1:6. 
Emballage 

Smutsiga pallar, 
bottnar och 
mellanlägg.  

Använda rena pallar 
och 

paketeringsmaterial. 
Ersätt den heltäckta 
botten med galler i 
stål så smutsen inte 

samlas 

Inför tvättbara 
pallar ev. i plast 
för smutskänsligt 

material.  
Inför lådor med 
lock i plast till 

minder detaljer 

 

1:7. 
Truckar/ 
pallkärror 

Transporter 
sker med 

samma truck 
och pallkärror i 
alla utrymmen 
även utomhus    

Inte använda samma 
truck inne och ute  

Använd inte 
samma truck eller 
pallkärra i röd och 
grön zon utan att 

rengöra den 
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4.5.3 Bearbetningsavdelning 

Tabell 2 Åtgärdstabell för bearbetningsavdelning 

Kategori Orsaksbeskrivning Enkel åtgärd1 Långsiktig åtgärd2 Omfattande 
åtgärd3 

2:1. Spånor Spånor finns kvar 
på bearbetade 
komponenter 

Se över ren-
blåsningsrutinen, 

hur det genomförs 
och om det 
genomförs.  

 Se över om 
komponenter 
kan bearbetas 
på ett annat 
sätt för att 
undvika 
spånor.  

2:2. Grader Grader finns kvar 
på bearbetade ytor 

och gängor. 
Graderna finns till 
viss del kvar när de 

levereras till 
montagerummet 

– Bättre kontroll 
och rengöring 

Se över hur grader 
avlägsnas och om 
det behövs nya 
verktyg för att 
klara av det. 

– Var noggrannare 
vid borttagandet så 

att inga detaljer 
med grader 
levereras till 

montage 

Undersök om 
andra verktyg kan 

användas vid 
bearbetning för att 
minska graderna 

 
 

 

2:3. 
Förvaring 

Bearbetade detaljer 
förvaras vid 

maskinerna till 
körningen är klar. 
Under denna tid är 

detaljerna inte 
skyddade från 

damm och spånor 

– Se till att rena 
mellanlägg används 
mellan varven för 

att undvika 
kontaminering av 

redan färdiga 
detaljer 

– Använd lock på 
pallarna för att 

undvika 
kontaminering 

Tillverka 
detaljerna i 

mindre 
partistorlekar för 
att minska tiden 
som detaljerna 

förvaras 
oskyddade 

 

2:4. 
Verktyg och 

tolkar 

Verktyg och tolkar 
ligger öppet intill 

maskinerna 

Förvara dem i lådor 
för att minska 

korskontaminering 
mellan verktyg och 

detaljer. 

  

2:5. 
Städning av 
avdelning 

En del spånor och 
damm finns på 

golv, arbetsbänkar 
och ovan på CNC-

maskiner 

– Städa och arbeta 
fram städrutiner 

som införs 
– Uppföljning av 

städrutin 

Utbilda personal 
och inför i 5S 

 

2:6. Övrigt Bristande kontroll 
innan bearbetade 

detaljer skickas till 
montagerummet   

Inför rutiner för 
kontroll innan 

detaljer skickas till 
montage för att 

minska spridningen 
spånor och grader 
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4.5.4 Monteringsrum för hydraulik 

Tabell 3 Åtgärdstabell för monteringsrum för hydraulik. 

Kategori Orsaksbeskrivning Enkel åtgärd1 Långsiktig åt-

gärd2 

Omfattande åt-

gärd3 

3:1. Tvättutrust-
ning 

Aqua Clean AS-
100 

Tvättutrustningen 
är dåligt underhål-
len och eftersatt i 

skicket så den klarar 
inte av att leverera 
erforderlig rengö-

ring. 
Smutsig tvättvätska 
och igensatta dysor. 

Byt tvättvätska 
och dysor och 
se över filtre-
ringen för att 

ge tvätten 
bättre förut-

sättning 

Renovera filter, 
pump och det 

mekaniska i hela 
tvätten 

Byt ut tvätt-
utrustningen 
mot en ny. 

(Det arbetet har 
startat och är nu 
redan på gång) 

3:2. Cylinderrör 
och cylinderbot-

ten 

Cylinderröret inne-
håller en del smuts 
efter att det tvättats 

och inlevererats 

  Inköp av ny 
tvättutrustning 

3:3. Toppmutter Toppmuttern tvät-
tas och förvaras i 
montagerummet 

före montage. För-
varingstiden kan 
vara av varierade 

längd. Rost kan ses 
på vissa av detaljer-

na. 

Förkorta tiden 
som toppmut-
tern förvaras i 
rummet efter 
tvätten för att 
minska kon-

tamination och 
rostbildning 

 

– Förvara 
dammskyddat 

– Undersök möj-
ligheten att köpa 

in bättre rost-
skyddsmedel 

Inköp av ny 
tvättutrustning 

3:4. Pressning av 
lagerbussning i 

fästöra 

Vid i pressning av 
lagerbussning bildas 

det spånor 

Flytta ut en 
press och ge-
nomför detta 
moment utan-
för montage-

rummet 

Tillverka en ny 
presstation och 

placera den utan-
för montage-

rummet 

Tillverka en ny 
presstation och 
placera den på 
ett stativ som 

kan flyttas om-
kring till de av-
delningar som 
behöver den 

3:5. Kolvstång Ligger utan damm-
skydd i pallställ ca 
25 dygn. Montage 
utan att rengöras 

Tvätta och 
torka denna 
komponent 
styckevis di-
rekt innan 
montage 

Tvätta kompo-
nenten och för-
vara dammfritt i 

montagerum 

 

3:6. Kolv Kolv ligger i icke 
dammskyddat pall-
ställ i ca 25 dygn 

före den monteras 
utan att rengöras 

– Tvätta och 
torka denna 
komponent 
direkt innan 

montage 
– Förvara 

dammskyddat 
före och efter 

leverns till 
montagerum. 

Tvätta kompo-
nenten och för-
vara dammfritt i 

montagerum 
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3:7. Låsmutter Detaljen har lång 
liggtid i pallställ och 

tvättas inte före 
montage. Låsmutt-

rar förvaras utan 
dammskydd och har 

i vissa fall grader 
kvar i gängorna 

– Detaljen ska 
tvättas vid le-

verans till 
montagerum 
– Förbättra 

kontroll innan 
leverans till 

montagerum-
met så att gra-
der inte före-
kommer på 

detaljer 

Tvätta ett större 
antal detaljer och 
lagra dammfritt i 
montagerummet 

 

3:8. Tätningar och 
styrband 

Tätningar och styr-
band förvaras öppet 
i montagerummet 

– Plocka 
 endast fram 

rätt antal  
detaljer från 

skåp till  
arbetsbänk 
– Förvara 
dammfritt 

– Skapa dammfri 
förvaring vid  
arbetsbänk 

– Undersök om 
det går att köpa 
in mindre för-

packningar 

 

3:9. Måleriplug-
gar 

– Återanvänds utan 
att rengöras. Inne-
håller mycket stor 
mängd färgflagor 
– Förvaras i papp-
kartonger där färg-
flagor, som lossnat, 
ansamlats i botten 

Återanvänd 
inte gamla 

pluggar utan 
att tvätta dem 

först 

– Tillverka kor-
gar i galler-

material så plug-
garna kan tvättas 

i AS-100 eller 
liknande 

– Köp in eller 
tillverka lådor 

med dubbel bot-
ten, där en bot-
ten är i galler så 
att flagor faller 

igenom och sam-
las upp i nästa 

botten 

Undersök om 
det är kostnads-

effektivt att 
börja använda 

engångspluggar 

3:10. Förvaring av 
hydraulkompo-

nenter 

Förvaring av icke 
rengjorda hydraul-
komponenter sker 

under långtid i pall-
ställ utan damm-

skydd 

– Damm-
skydda pallar i 

pallställ 
– Korta ner 
liggtiden i 
oskyddad 

miljö 
– Minska or-
derstorleken 

Minska antalet 
pallplatser i 

montagerummet 
och förvara end-

ast rengjorda 
komponenter 
under damm-

skydd i rummet 

Undersök möj-
ligheten till att 
förvara i damm 
skyddat pater-
nosterskåp där 

endast ren-
gjorda kom-

poneter får läg-
gas in. 

3:11. Övrig förva-
ring 

Det finns övrig för-
varing såsom 

handskar m.m. i 
rummet, dessa 

bidrar till damm-
samling och onödigt 
spring från perso-

nal. 

Flytta ut detta 
från rummet 

Flytta ut detta 
från rummet och 
till låst plåtskåp. 
Så endast perso-
nal som ska ha 
tillgång till har 

nyckel. 

Samla alla av-
delningars för-

bruknings-
material på ett 

och samma 
ställe i bestämd 
del av produkt-

ionlokalen 



 

37 

3:12. Övriga ar-
beten 

Övriga arbeten fö-
rekommer i  

presstationen i 
montagerummet 

Flytta ut en 
press och 

pressa buss-
ningar utanför 
montagerum-

met 

Tillverka en ny 
presstation och 

placera den utan-
för montage-

rummet 

Tillverka en ny 
presstation och 
placera den på 
ett stativ, som 
kan flyttas om-
kring till de av-
delningar, som 

behöver den 

3:13 Övriga arbe-
ten 

Rensning av grader 
och spånor från de-
taljer förekommer i 

montagerummet 

Skicka tillbaka 
icke godkända 

detaljer till 
produktionen 
för gradrens-
ning och bort-

tagning av 
spånor 

 Upprätta sepa-
rat område ut-
anför montage-

rummet för 
omarbetning av 

detaljer som 
inte godkänts 

för montage el-
ler som kom-
mer tillbaka 
som retur 

 
 
 

3:14. Ventilation – Otillräckligt in-
flöde av tilluft för 

att skapa övertryck 
– Saknar tempere-
ringsmöjlighet på 

tilluft 
– Saknar möjlighet 
att bestämma luft-

fuktighet 

 Införskaffa en 
klimatanläggning 

till montage-
rummet så dör-
ren till produkt-

ionen kan 
stängas 

Kontakta  
installatör för  
offert på en, 

enligt standard, 
korrekt venti-

lation i enlighet 
med ISO 14664 

-klass 8.5 

3:15. Entrédörr Dörren in till loka-
len står öppen 

Stänga dörren 
efter sig 

Montera en 
automatisk dörr-

stängare, med 
tryckknapp eller 

rörelsesensor 

Byta dörrsystem 
till en med sluss 
och automatisk-

öppning 

3:16. Städning av 
montagerum 

– Städning sker  
sporadiskt vid be-
hov medelst sop-

ning och dammsug-
ning 

– Damm har sam-
lats där tak och vägg 

möts 

– Städa och 
arbeta fram 
städrutiner i 
enlighet med 
standard som 

införs 
– Uppföljning 
av städrutin 

– Utbilda perso-
nal och inför i 5S 

– Ta in extern 
städhjälp för att 

nå ett högre 
renlighetskrav 

-Bygg om 
rummet enligt 

ISO 14664-klass 
8.5 eller bättre 

3:17. Verktyg Det finns en verk-
tygstavla för verk-

tyg, men en del lig-
ger ändå på arbets-

bänken 

– Använd 
verktygstavla 

bättre 
– Se över om 
alla verktyg 

används 

– Utbilda perso-
nal och inför i 5S 

 



 

38 

3:18. Verktyg Verktyg som an-
vänds för montage 

av tätningar och 
styrband förvaras 
öppet i lokalen 

Förvara verk-
tyg damm-

skyddat i lådor 
eller skåp 

 

  

3:19. Övrigt Kontroll av detaljer 
innan montage i 

hydraulcylindern är 
idag inte specifice-
rat att det ska utfö-

ras 

Inför rutiner 
för kontroll av 
detaljer innan 

montage 

  

4.5.5 Monteringsstation för grip 

Tabell 4 Åtgärdstabell för monteringstationerna för gripare. 

4.5.6 Golvyta i anslutning till monteringsrum för hydraulik 

Tabell 5 Åtgärdstabell för golvyta i anslutning till montagerum för hydraulik. 

Kategori Orsaksbeskrivning Enkel åtgärd1 Långsiktig åtgärd2 Omfattande 
åtgärd3 

4:1. Ordning 
& reda 

 

Oordning råder Inför städrutiner 
och städschema 

– Utbilda personal 
och inför i 5S 

 

4:2. Slangar Slangarna som 
monteras på 

hydraulcylindrarna 
är smutsiga 

 Kontakta 
leverantör av slang 

och undersök 
möjligheten att få 
tvättade slangar 

levererade 

Inköp av 
slangtvättnings 

utrustning 

Kategori Orsaksbeskrivning Enkel åtgärd1 Långsiktig åtgärd2 Omfattande 
åtgärd3 

5:1. Ordning 
& reda 

Allmän oordning: 
– Pallar står bara 

ditställda med 
komponenter som 

väntar på 
inleverans till 
montagerum 

– Överblivet och 
skadat material 
ligger i området 

– Strövirke ligger i 
en hög 

– Träflisor från 
trasiga pallar  
– Pallar till 

leveransklar grip 
förvaras i området 

– Flytta pallar till 
närliggande 

pallställ 
– Flytta 

förvaringen av 
överblivet och 

skadat mtrl 
– Flytta strövirke 

till annan plats  
– Flytta 

pallförvaring till 
annan plats 

– Montera ett 
pallställ för 

mellanlagring av 
komponenter 

som väntar på att 
rengöras innan 
inleverans till 
montagerum  
– Utred om 

skadat mtrl ska 
vara kvar 

– Skapa avskild 
förvaring av 

strövirke  
– Skapa förvaring 

för pallar 
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4.6 Städrutin för montagerum 

För att nå upp till en högre nivå av renlighet, har städrutiner arbetats fram för mon-

tagerummet, tabell 6. Hydraulikkomponenterna hanteras utan dammskydd i monta-

gerummet, därför behövs en städrutin för att minska spridning av partiklar.  

Se bilaga A för underlag till städfrekvens. 

Tabell 6 Städrutin för montagerum 

Städrutin för: Montagerum för hydraulik 

 

Utfört av, kvitteras:  Uppföljt av, kvitteras 

 

____________________________ 

 

_________________________ 

 

Gäller för månad: Maj 2018 

Nr Beskrivning Dagligen Vannan 
dag  

Varje 
vecka 

Annat (anges) 

1 Dammsuga golv  X   

2 Torrmoppa golv  X   

3 Fuktmoppa golv    Vid behov 

4 Våtmoppa golv   X  

5 Fuktsvabba golv    Varje kvartal 

6 Dammtorka horisontala ytor   X  

7 Våttorka horisontala ytor    Vid behov 

8 Avlägsna synligsmuts   X  

9 Rengöra dörrar, väggar    Varannan 
vecka 

10 Rengör tak    Varje år 

11 Rengöra element, armaturer mm    Varje år 

12 Rengöra fönster    Varje år 

13 Tömma sopor  X   
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5 Diskussion 

Testerna som utfördes av ITH på hydraulkomponenter från företaget visar att det 

finns många partiklar. Litteraturstudien indikerar på att det finns samband mellan 

partiklar och negativa effekter på hydraulsystem. Denna koppling visar att om ren-

ligheten ökar från tillverkning och montage av hydraulcylindrarna kan livslängden 

och systemtillgängligheten öka. Analyser, som genomförts på företaget, visar att 

både mjuka och hårda partiklar förekommer i hydraulcylindern. Elimineringen av 

partiklar ur systemet kan leda till en förbättrad tillgänglighet på grund av minskade 

reparationer [8]. För att förbättra renligheten bör tillverkaren ta hänsyn till båda ty-

perna av föroreningar[7]. Vid observationer på företaget identifierades flertalet käl-

lor till kontamination. Källorna kartlades genom ett processflödesschema och en nu-

lägesbeskrivning. Förbättringsåtgärderna som ges till företaget är baserade på dessa 

observationer och den teoretiska referensram som tagits fram under arbetet.  

5.1 Resultatanalys  

Cylinderrören tvättas i en karuselltvätt med flata dysor och basiskt tvättmedel. Lit-

teraturstudien indikerade att basiska tvättmedel är bra för ytor av metall och är ett 

bra val för applikationen [14], [15]. Cylindrarna lastas i maskinen i en lutande konfi-

guration vilket försvårar vattnets flöde i cylindrarna under tvätt. Dysorna i botten är 

riktade rakt uppåt med en spridningsvinkel på 50 grader. En bra vinkel för rengöring 

är 30 grader [20] vilket ligger nära de 25 grader som vattnet borde träffa ytan med 

om vattnet kom in i cylindern. Tidigare studier av tvätt med vatten har visat att det 

kan få bort partiklar ner till 5 mikrometer [15]. Vid det utförda tvättestet av en cy-

linder visades tydliga spår av intorkat vatten och smuts kunde ses, vilket indikerar på 

otillräckligt flöde av vatten genom cylindern och att cylindern inte rengjordes under 

tvätten. Prov av tvättvätskan visar på en stormängd föroreningar, vilket kan medföra 

en risk för kontaminering av ytan. Fibrerna från tygtrasorna, som ibland används för 

att torka torrt och rent, kan fastna på cylinderns yta och återkontaminera ytan. 

Mjuka föroreningar från trasor kan enligt en studie [7] vara ett problem i hydraulsy-

stem och borde undvikas.  

Borttagning av beläggningar från ytor bör göras med högtryckstvätt enligt studier 

[18], [19]. Tvätt med högtryck förutsätter att munstycket inte är för långt från ytan, 

som ska rengöras. Tvätten på företaget hade en munstycksdiameter på 2 mm vilket 

inbar att ytan inte borde varit mer en 50 mm från munstycket [22]. Ytan med be-

läggningen ligger runt 300 mm från munstycket vilket kan innebära att svetsbelägg-

ningar inte fås bort innan montering. Detta bevisas genom okulärinspektion av cy-

linderbottnar redo för montage, där tydliga avlagringar fortfarande kunde ses.  
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AS-100 hade från leverantören ett designat pumptryck på 404 kPa och ett flöde på 

210 liter/minuten, det är i dagsläget inte troligt att tvättutrustningen kan leverera 

detta tryck och flöde, då manöverpanelens manometer visar ett tryck på 101 kPa. 

Filtrets eftersatta kondition och övrigt underhåll av tvättutrustning AS-100, som ti-

digare nämnts, tros ha orsakat skador på pumpens kapacitet.  Litteraturstudien be-

handlar tvättar med betydligt högre tryck än nuvarande tvätt på företaget, vilket kan 

innebära att avstånden och rengöringseffekten inte överensstämmer helt. Tvätten, 

som företaget ska köpa in, bör vara av högtrycksmodell, med ett vattentryck på 10 

MPa för att möjliggöra borttagning av svetsslagg och glödskal. Tvätten bör vara ut-

rustad med en ställning så att cylinderrören kan tvättas stående. Dysor ska vara pla-

cerade i ställningen som cylindrarna träs över så att avståndet mellan dysa och cylin-

dervägg minskar samt dysor riktade mot röranslutningar i cylindern.  

Innan svetsning rengörs cylinderrören från synliga partiklarna och grader, men de-

taljerna har förvarats på pallar som är tydligt kontaminerade, vilket innebär att 

komponenten antagligen är kontaminerad med små partiklar som inte kan ses. Små 

partiklar har kunna fästa vid ytan med hjälp av någon av de beskrivna mekanismerna 

för att sedan vara kvar på detaljerna till montering. Montagerummet saknar klimat-

kontroll vilket innebär att luftfuktigheten varierar. Partiklar kan fästa vid ytor ge-

nom kapilläreffekten, denna effekt blir starkare vid hög luftfuktighet. 

Produktionen av cylindrar hos företaget ligger på 100 cylindrar i veckan, vilket in-

nebär att tvättade toppmuttrar kan förvaras under flera dagar i montagerummet. 

Detaljerna som inte tvättas innan montage är kolvstång, kolv och tätningar, dessa 

detaljer produceras i stora satser och har lång förvaringstid. Studier har visat att 

borttagningen av partiklar från ytor blir svårare med lång liggtid [21]. Rummet som 

detaljerna förvaras i har öppen dörr och en ventilation som fungerar bristfälligt. Det 

saknas även klimatanläggning och filtration av luft. Dessa förhållanden är enligt Zhou 

et al. [25] inte bra för att hålla ner partikel mängden.  

Kolvstängerna och kolvarnas ytor, som är i kontakt med oljan, är mycket blanka och 

polerade vilket kan försvåra för partiklar att fästa på detaljerna [15]. Blanka ytor kan 

betyda att en stor andel partiklar försvinner om den tvättas. Kolvarna blåstes ren in-

nan de placeras på pallarna, högtrycksluft kan enligt en studie effektivt få bort par-

tiklar större än 10 mikrometer [17]. Kombineras högtrycksblåsning med vattentvätt 

kan detta bidra till en ren yta innan montage.  

Måleripluggar återanvänds och är synligt kontaminerade med färg. Föroreningar från 

färg kan enligt en studie [7] bidra till oxidation av hydrauloljan och kontaminering av 

hydraulsystem. Pluggarna förvaras öppet i en oskyddad atmosfär vilket kan innebära 

att damm och svetsrök fäst på pluggarnas ytor.  
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Enligt SS-2680 ska inte golven i ett kontrollerat utrymme sopas på grund av risken 

att damm kan spridas i lokalen. Städningen av golv kan genomföras med dammsu-

gare med HEPA filter och våttork.   

För att klassa utrymmet som kontrollerat enligt SS-2680 behövs specifika luftutby-

ten och partikelmängder. Montagerummet bör enligt ITH ha en klass på 8,5 för 

montage av hydraulik. Montagerummet hade en volym på 141 kubikmeter vilket in-

nebär att luftflödet genom rummet borde vara 705 till 1410 kubikmeter i timmen. 

Flödet i rummet vid inspektionen antogs inte motsvara kraven för kontrollerat ut-

rymme klass 8,5. 

Nuvarande zonindelningen kan stärkas utifrån de observationer som genomförts. De 

visar att det saknas rutiner för städning, förvaring, transporter, tvätt av komponen-

ter och var olika arbeten får utföras. Indelningen som föreslås är för att skapa rutiner 

för de områden där det tidigare saknades. Genom indelningen anser vi att spridning-

en av föroreningar i lokalerna bör minska, baserat på de genomförda observationer-

na.  

5.1.1 Åtgärder innan partikelmätning 

Innan en ny partikelmätning genomförs hos ITH bör följande åtgärder vidtas.  

– Alla enkla åtgärder ska genomföras. 
– Inköp och byte av tvättutrustning. 
– Åtgärda ventilation i montagerum. 

Partikelmängden som finns i hydraulcylindrarna kan försvåra mätningarna. Därför 

bör åtgärder vidtas innan mätning. Efter genomförda åtgärder bör en partikelräknare 

införskaffas så att egenkontroll kan genomföras. Den räknare som införskaffas bör 

vara av on-line modell i enlighet med ISO-4406. Undersök om det går att byta mon-

tagefett då det har gett problem vid tidigare mätning.  

5.2 Metodanalys 

För detta arbete är det viktigt att genomföra fallstudien så att information om hur 

partiklar och andra föroreningar kommer in i hydraulcylindrarna kan sammanställas. 

Problemet med generaliseringen anser vi vara något som bör tas i beaktning. Fall-

studien i detta arbete anses vara viktig för möjligheten att genomföra arbetet ef-

tersom observationer av produktionen är väsentlig för att kartlägga kontamination-

erna. Trots användandet av en fallstudie kan arbetet vara en vägledning för andra fö-

retag i liknande situationer vilket medför en viss generaliserbarhet av arbetet.  

Företaget, som fallstudien utförs vid, antas vara en typisk produktion av hydraulcy-

lindrar. Detta antagande kan uppfattas som missvisande då företagets huvudprodukt 

inte är hydraulcylindrar. Företaget kan trots detta enligt oss antas representera en 
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typisk småskalig tillverkare av cylindrar där hydraulikkomponenter bara är en liten 

del av produktutbudet. Denna företagskategori har ofta inte all relevant utbildning, 

erfarenhet, lokaler och utrustning för att iaktta den renlighet som krävs för jobbet. 

Det är denna kategori som kan använda detta arbete som en grund för sitt arbete 

inom ren hydraulik. 

Observationerna på företaget utfördes genom öppen observation som var föran-

mäld. Nackdelen med detta är att företaget kan ha förskönat besöket genom att till 

exempel ge personal instruktioner att genomföra extra städning eller mörka vissa 

hanteringspraxis under tiden observationerna pågår. Detta anser vi inte vara fallet 

under arbetet då tydliga briser kan observeras och personal är villig att diskutera och 

beskriva hur de utför sitt arbete utan att uppenbara restriktioner.  

Arbetet på företaget har pågått under en begränsad tidsperiod vilket innebär att de 

observationer som gjorts kan ändras beroende på när de utförs, vilket måste tas i be-

aktning. Det som observerades under arbetet antas inte reflektera tillfälliga förhål-

landen i produktionen. Detta antagande görs eftersom tydliga felaktigheter i hante-

ring av komponenter och renhållning framgår.  

Flödesanalysen är genomförd med vetskapen om att företaget inte har fasta lager-

platser för komponenterna, vilket kan innebära att de platser som markerats ut inte 

stämmer. Detta kommer påverka vart den dammfria förvaringen av komponenter 

bör upprättas. 

 

 



 

44 

6 Slutsatser 

– Hur påverkar tvättutrustningen möjligheten att nå ISO 4406? 

Den befintliga tvättutrustningen har genom test och observation visats vara i dåligt 

skick och innehåller en stor mängd partiklar. Från detta dras slutsatsen att en ny 

tvättutrustning behöver köpas in om den satta renhetsnivån ska nås.   

– Hur ska föroreningar analyseras på ett tillförlitligt sätt? 

Efter observationer framgår det att det inte är nödvändigt att genomföra fler kost-

samma analyser på laboratorium, för att få ett säkerställt nuläge, innan vårt arbete 

och dess åtgärder skulle ha genomförts. Föroreningar analyseras på företaget med 

hjälp av enkla medel. Tester, som genomfördes, var ett test av den tvättvätska som 

filtrerades och okulärt analyserades.   

– Vilka typer av föroreningar finns i färdiga gripare? 

I de gripare som i dag levereras finns både mjuka och hårda föroreningar. Detta har 

kunnat säkerställas genom observationer till nulägesbeskrivningen och analys av re-

sultatet från rapporten sammanställd av ITH. Under nulägesanalysen syns det att 

både hårda och mjuka föroreningar finns på de komponenter som skall monteras 

ihop. De hårda partiklarna såsom metallspån, grader och slagg finns kvar på kompo-

nenterna från slutbearbetning. Det finns troligtvis även partiklar på komponenterna 

från svetsröken, då röken ibland drar in i rummet där montage utförs. Några källor 

till mjuka partiklar är från förvaringen i träpall med träbotten och från rentorkning 

med mjuktrasa. Gummirester från slangar är också en källa till förorening enligt 

undersökningen.  

– Hur ska föroreningar uteslutas ur griparens hydraulsystem? 

För att utesluta föroreningar ur systemet bör hanteringen av hydraulkomponenter 

överlag förbättras. Alla ingående komponenter i hydraulcylindern ska tvättas innan 

de monteras ihop, och tvättade slangar köpas in. En dammfri förvaring ger också en 

bättre förutsättning för att utesluta föroreningar ur systemet. Att skapa en renhets-

kontrollerad verkstadsmiljö i montagerummet kan göra att lång livslängd för olika 

slag av tillverkning, service och montering av hydraulkomponenter skapas.  

– Hur kartläggs kontamineringarnas ursprung på ett bra sätt?  

För att kartlägga ursprunget och uppkomsten av kontamineringar är skapandet av 

processflödesschema en användbar metod. Då observeras hela processflödet för 

varje enskild detalj och komponent, och brister kan identifieras. Genom att obser-

vera varje förädlingsprocess var för sig kan man sedan ringa in och smalna av det 

område som innehåller brister, för att sedan komma med förbättringsförslag. 
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7 Fortsattarbete  

– Genomföra de åtgärder som föreslagits för att upprätta en högre nivå av ren-
het i företaget. 

– Konstruera en testbänk för gripare så partikelräkning och test av produkten 
kan utföras innan leverans. Funktionsprov är ett måste för att säkerställa par-
tikelhalter med on-linemätare i griparen.   

– Införskaffa en partikelräknare som kan räkna enligt ISO-4406. Mätaren, som 
införskaffas, bör vara en on-linemätare med ljusblockering för att kunna 
räkna enligt ISO-4406. 

– Upprätta rutiner för egenkontroll av partikelmängd. Provtagningsfrekvenser 
och uppföljning av de nya städrutinerna är viktigt att upprätta så de inte för-
svinner med tiden. 
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A1 

Bilaga A 

Byggnadstekniska krav och städning vid klassning av renhetskontrollerad miljö enligt 

SS-2680 [22]. 

X avser att kravet ska uppfyllas, och streck (-) betyder att kravet inte finns med i 

klassningen, nej betyder att det inte är tillåtet.  

Tabell A1 Byggnadstekniskt krav för renhetskontrollerad miljö. 

 
Ventilation vid klassning. G-Grovfilter, F-Finfilter, EU-Mikropartikelfilter. 1-10 
syftar på filtrets avskiljningsgrad, där 10 har högst avskiljning.  

Tabell A2 Ventilationskrav i renhetskontrollerad miljö. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Renhets-
klass 

Golv Väggar 
och tak 

Städning Tryckluft El och 
vattenledning 

Fönster 

8 Målad 
betong 

Målad 
blankyta, 

hård. 

Endast 
fukttorkning. 

Torkad, 
ren luft. 

I kanalisation 
eller infällt i 

vägg 

Ej enkelt 
öppnings

bara 

8,5 Målad 
betong 

Målad 
blankyta, 

hård. 

Centraldammsu
gare, HEPA-

filterdammsuga
re 

Torkad, 
ren luft. 

I kanalisation Ej enkelt 
öppnings

bara 

9 Betong Målad Dammsugare, 
sop. 

Inget 
krav 

Inget krav Inget 
krav 

Renhetsklass Luftfiltreringsklass Övertryck i 
området, 

Pa. 

Antal 
luftväxlingar i 

timmen 

Sluss för 
inpassage 

Luftsluss 
vid 

inpassage 

8 G3+F8+EU10 5-10 10-20 Ja Nej 

8,5 F8-filter 5-10 5-10 Önskvärt  Nej 

9 F7 Önskvärt >5 Nej Nej 



 

A2 

Tabell A3 Ordningsregler för renhetskontrollerad miljö. 

 
1. Ordningsregler gäller för all personal som vistas i denna renhetskontrolle-

rade miljö, även underhållspersonal, besök och företagsledning. 

2. Avtorkning utförs vid behov och med korrekt metod. 

3. För att underlätta städning och förhindra uppvirvling av damm är det ytters-
viktigt att avlägsna smuts vid inträde i kontrollerademiljön. 

4. Godkända skyddskläder ska bäras av all personal, se 1. Besökare bör ha en 
avvikande färg. Användningstiden bestäms lokalt. 

5. Förtäring av mat (även frukt, godsaker), dryck (utom vatten), rökning samt 
snusning får inte förekoma.  

6. Förtäring av mat (även frukt, godsaker), dryck, rökning samt snusning får 
förekomma i avgränsat pausutrymme i anslutning till den renhetskontrolle-
rademiljön. Efter förtäring tvättas händerna.  

7. Dörrar hålls stängda för att förhindra föroreningar att komma in till den ren-
hetskontrollerademiljön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renhets-
klass 

Personal 1 Avtorkning 
av utr. och 

bord2 

Skor3 Skydds 
kläder4 

Förtäring 
får ej 

förekomm
a5 

Förtäring i 
angränsande 
utrymme6 

Stängda 
dörrar7 

8 X X X X X Nej X 

8,5 X X X X X X X 

9 - - - - - - X 



 

A3 

 

 

Tabell A4 Fortsättning på ordningsregler för renhetskontrollerad miljö. 

  
8. Avverkandebearbetning får inte förekomma i det kontrollerade området. 

9. Undan tag att från att avverkande bearbetning inte får förekomma medges 
för definierade justeringar. 

10. Arbetsobjektet skall rengöras genom tvättning eller dammsugning före infö-
randet i det rena rummet. Undantag kan göras för t.ex. kompletta enheter 
levererade enligt ställd renhetsstandard.  

11. Finrengöring bör utföras i rum av samma rumsklass t.ex. i ultraljudstvätt. 

12. Tekniska underlag ska, etc, skall förvaras i plåtskåp eller motsvarade, utom 
när de använd för det tekniska arbetet. 

13. Vid arbete i så kallad LAF-bänk (Laminar Air Flow) med klass 8,5-material 
skall skyddsrock bäras.  Vid arbete med klass 8-material ska även mössa 
bäras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renhet
s-klass 

Avverk
ande 
bearbe
tning 
får ej 
före-
komm
a8 

Undantag 
från 
avverkan
de-
bearbetni
ng9 

 

Rengöring 
av arbets-
objekt10 

Fin-
rengöring1

1 

Avmagnetis
ering av 
verktyg vid 
behov 

Förvarin
g av 
tekniska 
underlag 
i 
plåtskåp1

2 

Skyddskl
äder vid 
arbete i 
ev. LAF-
bänk13 

8 X Nej X X X Nej X 

8,5 X X X X X X X 

9 - - - - - - - 
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Tabell A5 Tabell över städfrekvens. 

Tabell A6 Tabell över städfrekvens. 

Tabell A7 Tabell över städfrekvens. 

 

  

Renhets-
klass 

Dammsugning 
av golv med 

(HEPA-filter) 

Torrmopp-
ning av golv 

Fuktmoppning 
av golv 

Våtmopp-
ning av golv 

Fuktsvabb-
ning av golv 

8 Varje dag Får ej före 
komma 

Varje dag Varannan dag Varje månad 

8,5 Varannan dag Varannan 
dag 

Vid behov  Varje vecka Varje kvartal 

9 Varje vecka Vid behov Vid behov Varje månad Varje halvår 

Renhetsklass Dammtorka 
horisontalaytor 

Våttorkning  
horisontalaytor 

Rengöra fönster Tömning av sopor 

8 Får ej 
förekomma 

Varannan dag Varje halvår Varje dag 

8,5 Varannan vecka Vid behov Varje år Varannan dag 

9 Varje vecka Varje månad Varje år Vid behov 

 

Renhetsklass Avlägsna 
synligsmuts 

Rengöra 
väggar, dörrar, 

mm 

Rengöra tak Rengöra element, 
armatur, mm 

8 Varje dag Varannan dag Varje halvår Varje halvår 

8,5 Varje vecka Varannan vecka Varje år Varje år 

9 Vid behov Vid behov Varje år Varje år  

 



 

B1 

Bilaga B 

Sammanställningstabell över komponenter och dess hantering, förvarings-och tvätt 

rutin, där N/A betyder att det inte genomförs. 

Tabell B1 Sammanställning av hantering, förvarings- och tvätt rutiner av komponenter

 



 

C1 

Bilaga C 

Befintlig zonindelning av produktionslokal 

 

Figur C1 Befintlig indelning av renhetszoner i produktionslokal 



 

C2 

Föreslagen zonindelning av produktionslokal, där en vägg är byggd mellan röd och 

gul zon.  

 

Figur C2 Föreslagen indelning av renhetszoner i produktionslokal. Ny vägg är byggd mellan röd och 

gul zon. 
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