
Inga avbrott!
SMC-stöd för industriellt underhåll



2



3

SMC-stöd  
för industriellt underhåll

Industriellt underhåll är välkänt för alla tillverkare, maskinbyggare 
och servicetekniker som arbetar i en produktionsprocess. Det är 
ingen hemlighet att det är nyckeln till att förebygga problem, till 
kostnadsbesparingar och till produktivitetsförbättringar. Därför har 
det blivit en grundläggande del av vardagen vid produktionslinjerna. 
Denna ökade medvetenhet har gjort att många nya termer börjat dyka 
upp. Det är exempelvis uttryck som Total Productive Maintenance (TPM), 
Overall Equipment Efficiency (OEE) och Mean Time To Failure (MTTF), 
men liksom med många andra trender är det bara olika sätt att uttrycka 
samma, grundläggande koncept. 

På de följande sidorna illustrerar vi kärnan i industriellt underhåll, 
tillsammans med de lösningar som SMC kan erbjuda för framgångsrikt 
underhåll som bidrar till att förbättra effektiviteten och produktiviteten
i din process. Du hittar inte bara produkter som är särskilt 
konstruerade för att förbättra din underhållsprocess, utan du ser även
hur våra experter kan hjälpa dig i alla skeden. Dessutom har vi valt
ut våra bästa exempel på framgångsrika åtgärder som har hjälpt våra 
kunder att lösa produktivitetsproblem, sänka kostnaderna och öka 
effektiviteten.

När felet redan har inträffat: Avhjälpande underhåll

Ligg steget före och motverka problem: Förebyggande underhåll

När behovet uppstår: Tillståndsbaserat underhåll

Konstruktion från grunden: Tillförlitlighetsbaserat underhåll
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När felet redan har inträffat: 
Avhjälpande underhåll

Det mest traditionella sättet att utföra underhållsåtgärder är att laga det som är trasigt. Grunden för 
avhjälpande underhåll består i att identifiera och byta ut delar som äventyrar produktionen på grund av 
någon form av fel.

I dessa fall är det viktigt att använda enkla och omedelbara kontrollsystem som kan hjälpa
underhållspersonal att upptäcka problemet och underlätta byte av komponenten som orsakar problem.
Det betyder dock inte alltid att felet inte förväntades. Att vara förberedd för korrigerande åtgärder, 
exempelvis genom att ha reservdelar i lager, kan bidra till att förkorta de ovannämnda reaktionstiderna 
och på så sätt minimera icke-produktiva perioder.

Det finns många sätt att förbättra din feldetektering och lösningskapacitet. Det omfattar allt från 
identifierings- och övervakningssystem till strategiska åtgärder som de nedan:
-  Systemdiagnostik
- Lokalisering
-  Enkla utbyten
-  Förberedelse av reservdelar
-  Förbättringsanalys: planerat underhåll.

Support för lokala fabriker
SMC har fler än 6 000 lokala försäljningstekniker i 
83 länder som kan erbjuda support till alla dina 
lokala produktionsanläggningar.

Energisparanalys av tryckluftssystem
SMC har utvecklat ett effektivt program för att 
spara energi hos våra globala kunder. Vårt mål är 
att hitta innovativa lösningar som minskar onödig 
förbrukning av tryckluft i produktionsanläggningar.

Maskinanalyser
SMC kan analysera enskilda maskiner på tillverk-
ningsanläggningar för att öka dess prestanda, 
identifiera onödig förbrukning och öka effektiviteten.

Förbättringsrapporter 
SMC kommer att dokumentera alla applikations-
förbättringar hos våra globala kunder i 
Improvement Activity Reports (IAR’s). 
Dessa IAR är en 1-sidig översikt över aktuell 
applikation - med angivna driftsförbättringar, 
energibesparingar, kostnadsbesparingar eller 
förbättringar av anläggningsprocesser.
Dessa IAR är utformade för att kunna delas med 
andra anläggningar för att återutnyttja åtgärderna. 

För dimensioner och detaljinformation, se respektive 
katalog och information på www.smc.nu
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En chokladtillverkare var tvungen att 
byta ut delar i inmatningsplattan oftare 
än väntat eftersom drifttemperaturen inte 
uppnåddes, vilket fick delarna att läcka 
och kräva reparationer. Eftersom denna 
situation var mycket kostsam och ineffektiv 
gjorde våra experter en detaljerad analys 
av processen och de kunde fastställa att 
enheten som matade varmt vatten till plattan 
hade reducerad flödeshastighet. Tack vare 
undersökningen upptäcktes att returfiltren till 
vattenförsörjningsenheten var blockerade.

Eftersom denna flödesminskning endast kunde 
upptäckas tack vare processövervakningen 
installerades en PF3W-flödesmätare för 
inmatningsenheten, så att ett larm aktiverades 
varje gång flödesvärdena sjönk. På så sätt 
hindrades enheten från att arbeta utanför 
tillåtna driftparametrar och skador kunde 
undvikas.

Fakta framför ord

SMC-stöd för industriellt underhåll
Avhjälpande underhåll

Digital tryckvakt  
med hög precision 
ZSE20/ISE20 
Kontrollera två objekt samtidigt och dra 
nytta av fördelarna med IO-link för 
tillförlitlig och snabb övervakning.

Joniseringsstav/-munstycke
IZT40/41/42/43 
Avlägsna statisk elektricitet från din 
produktion för att undvika problem med 
produktkvalitet, avbrott eller andra 
störningar som kan uppstå i samband 
med statiska laddningar.

Kontrollenhet med 
3-delad display
PSE200A
Centralisera bevakningen av alla flödes-, 
temperatur- eller tryckgivare så länge de 
förbrukar mindre än 50 mA och har 1-5 
VDC-utgång.

Vakuumsugkopp
ZP3P-serien 
Enkel att identifiera vid inspektioner, om 
den hamnat på fel plats i produktflödet, 
tack vare sin blå färg.

Manometer med 
gränslägesindikator
Gm-L
Förenkla visuell kontroll av produktions-
parametrar och tryckfallsövervakning för 
underhåll av filter
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Ligg steget före och motverka problem: 
Förebyggande underhåll

Varför vänta på ett stopp eller fel innan du vidtar 
åtgärder? Med förebyggande underhåll kan du 
bidra till att lösa dessa problem och alltid försöka 
undvika onödiga kostnader. 

Att vara proaktiv istället för reaktiv är nyckeln
till förebyggande underhåll. Genom att styra de 
olika processparametrarna kan du observera 
siffrorna och förutse eventuella problem och utföra
underhåll enligt schemalagda intervall för att hålla 
utrustningen i drift. Arbetet baseras på granskning 
och verifiering med ett visst aktiveringsintervall, 
till exempel produktens förväntade livslängd.

Om du vill öka effektiviteten i underhållsprocessen 
kan du också överväga följande strategiska 
åtgärder.
-  Beakta tillverkarnas rekommendationer
-  Egenkontroll av utrustning
-  Visualisering och digitalisering av nivåer
-  Utbytesmöjligheter
-  HOT SWAP förebyggande intervall

Lagerbedömningar
SMC utför lagerbedömingar på 
anläggningsnivå för att minska 
leverantörsbasen, eliminera duplicering, 
standardisera komponenter, identifiera 
kritiska reservdelar och erbjuda lösningar för 
kostnadsbesparingar.

Viktiga reservdelar för nya 
OEM-maskiner 
SMC kan samarbeta med lokala fabriker som 
tar emot nya OEM-maskiner för att säkerställa 
att alla viktiga reservdelar är tillgängliga och 
finns på plats innan produktionen startar. 

Analys av reservdelar
med hög användning
SMC arbetar med lokala anläggningar för
att identifiera pneumatiska komponenter
med hög användning. SMC genomför fel-
lägesanalys och erbjuder robusta alternativ
för att säkerställa bättre prestanda och drifttid
på maskiner där komponenterna används.
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SMC-stöd för industriellt underhåll
Förebyggande underhåll

En ölproducent hade problem med en 
uppsättning gamla ventilramper som användes 
för att driva mekaniska flödesventiler under den 
sista filtreringen av ölen. Ventilerna svarade inte 
och havererade med jämna mellanrum, vilket 
gjorde att kunden förlorade en stor mängd 
av den producerade ölen. Ventilerna blev allt 
svårare att köpa och var dyra. Därför letade 
kunden efter en modern och kostnadseffektiv 
lösning som kunde förhindra dessa problem.

Våra experter hittade lösningen och levererade 
3 st 12-platsers SY5000-ramper till kunden. 
Detta gjorde det möjligt för kunden att 
isolera en enskild ventil som behövde bytas 
samtidigt som elförsörjningen och trycket till 
rampen bibehölls, vilket förhindrade framtida 
produktionsförluster och ledde till minimala 
underhållsstopp tack vare hot swap-möjligheten.

Fakta framför ord

Fältbussystem
EX600 
Bestäm underhållsintervall och identifiera 
delar som behöver underhåll tack 
vare självdiagnosfunktionerna. Den 
trådlösa versionen är perfekt för att 
erhålla störningskyddad och pålitlig 
kommunikation.

Strypbackventil med indikator
AS-FS
Förinställ hastighetsregleringen på dina 
cylindrar och kontrollera visuellt och 
snabbt med hjälp av indikatorfönstret.

Pilotstyrda 4/5-portars 
magnetventiler
JSY (& SY)
Öka produktiviteten genom att övervaka 
produktcyklerna.

Modulär, digital flödesvakt 
för höga flöden
PF3A7
Erhåll varningar för maskinens eventuella
läckage och minimera antalet 
oplanerade stopp. Monteras enkelt 
tillsammans med luftberedningsenheten.

Vakuumfilter, in-linemontage
ZFC-
Möjliggör optimal vakuumprestanda och 
processkvalitet kombinerat med enkel 
installation och flexibel montering.
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När behovet uppstår:  
Tillståndsbaserat underhåll

Detta kallas även CBM (Condition-Based Maintenance, villkorsbaserat underhåll), och har använts i stor 
utsträckning i branschen i ett par decennier och går ut på att skapa en strategi för att övervaka utrustningens 
faktiska skick, med syftet att förutsäga ett fel innan det inträffar. Detta minskar underhålls arbetet avsevärt, 
eftersom det endast kommer att utföras när resultaten försämras eller när fördefinierade indikatorer 
signalerar att ett fel sannolikt kommer att inträffa.

Komponenterna måste övervakas för att fastställa om de arbetar inom sitt optimala intervall eller om deras 
prestanda minskar. Med andra ord kräver tillståndsbaserat underhåll datainsamling och avbrottsfri 
mätning av utrustningens tillstånd, såsom temperatur, tryck, flöde osv.

De viktigaste åtgärderna för en effektiv kostnads- och intäktsanalys är följande:
-  Identifiera nyckelvariabler och fastställa deras gränser
-  Teknik för realtidsdiagnos
- Avbrottsfria mätsystem
-  Utforma en förbättringsplan.

Konstruktionsstöd 
Som stöd för dina tekniker har SMC 1 600
dedikerade FoU-tekniker, vilka kan utveckla
nya produkter eller lösningar. SMC kan
snabbt anpassa eller modifiera befintliga
komponenter för att uppfylla konstruktions-
standarder eller unika tillämpningar.

Support för OEM-maskinleverantör
SMC hjälper dina OEM-maskinleverantörer
med integration av SMC-specificerade
komponenter. SMC erbjuder hjälp med
innovativt konstruktionsstöd och logistik för
att säkerställa leverans och driftsättning i tid
av nya maskiner eller linjer.



Digital flödesvakt för vatten
PF3W 
Övervaka variationerna i ditt vätskeflöde 
för att definiera optimala arbetsområden 
och planera underhållsåtgärder enligt 
mätningarna.

Kompakt cirkulationskylare
HRS
Kontrollera din processtemperatur 
och övervaka parametrarna med de 
avancerade kontrollfunktionerna som 
möjliggör självdiagnos, övervakning, 
larmkoder, kommunikationsfunktioner och 
mycket mer.

Elektropneumatisk regulator
ITV 
Installera en automatisk reglering av 
tryck och/eller vakuum, vilket säkerställer 
enhetlig produktkvalitet tack vare en 
steglös styrning av lufttrycket som är 
proportionell mot en elektrisk signal.

Kontrollenhet för stegmotor
JXC 
Ställ in ställdonets stepdata och 
parametrar direkt från mastersidan 
och eliminera behovet av besvärlig 
återställning när du byter styrenhet. 
Använd IO-link-tekniken för snabb 
datainsamling.

Elektronisk cylindergivare
D-MP
Detektera kolvens läge för att 
säkerställa att arbetsrörelsen utförts 
korrekt.
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SMC-stöd för industriellt underhåll
Tillståndsbaserat underhåll

Ett företag som tillverkar galvaniserade rör 
för luftkonditionering och förångare ville 
modernisera sin förzinkningsprocess. Med 
SMC:s hjälp genomfördes en studie där 
man kom fram till att processregleringen 
och kontrollen var mycket begränsad och 
påverkade slutproduktens kvalitet. Till exempel 
matades ingångsluften direkt från kompressorn 
utan någon form av reglering eller filtrering.

Denna brist på kontroll över processen ledde 
till många inspektioner, reparationer och 
kasserade slutprodukter, vilket genererade 
onödiga kostnader. Våra experter hjälpte till 
att skapa en komplett lösning som integrerade 
styr- och övervakningselement som ISE20 
digitala tryckvakter, PF3A-flödesmätare och ITV-
elektropneumatiska regulatorer. Detta bidrog till 
att förutsäga när processparametrarna hotade 
att lämna intervallet, vilket gjorde att man kunde 
planera en underhållsstrategi som gjorde 
produktionen mycket effektivare.

Fakta framför ord
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Konstruktion från grunden:  
Tillförlitlighetsbaserat underhåll

Dedikerad person som är ansvarig 
för kunden
En SMC-ansvarig tilldelas som din 
kontaktperson. Personen för ett nära 
samarbete med företagets HQ-sponsorer, 
tekniker och alla produktionsanläggningar för 
att leverera och hantera åtaganden, samt 
uppfylla alla mål för samarbetsprogrammet.

Support för maskinsäkerhet
SMC samarbetar med dina tekniker och 
lokala anläggningar för hjälp som rör 
uppgraderingar av anläggningssäkerhet
för att uppfylla ISO 13849-1 eller andra 
standarder eller direktiv.

Utbildningar på plats och online 
SMC erbjuder skräddarsydda utbildningar på 
plats och online. De täcker en mängd olika 
ämnen som rör pneumatiska komponenter, 
elektriska linjärenheter, energibesparingar, 
optimal maskinkonstruktion och TPM-metoder.

Detta är ett proaktivt tillvägagångssätt för att få bättre resultat genom högsta tillförlitlighet och tillgänglighet 
till en låg kostnad. Detta leder till ökad kostnadseffektivitet och förlängd drifttid för maskinen.

För tillförlitlighetsbaserat underhåll är det avgörande att välja komponenter som minskar behovet av 
utbyte, parametrisera och justera i syfte att få en tillförlitlig konstruktion från grunden. På så sätt slipper
du lägga tid på underhåll i fall där stora investeringar i tid eller maskindemontering krävs.

Att försöka bli av med onödiga underhållskostnader baseras på FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
och är inriktat på de olika fel som kan uppstå och de konsekvenser som dessa kan medföra, med särskilt 
fokus på säkerhetsrelaterade koncept.

De viktigaste frågorna för att uppfylla en resultatbaserad analys (RBM) är följande:
-  Vilka är funktionerna och önskad prestanda i resursens nuvarande användning? – Funktioner
-  Hur kan den misslyckas med att uppfylla sina funktioner? – Funktionsfel
-  Vad orsakar varje funktionsfel? – Fellägen
-  Vad händer när varje fel inträffar? – Feleffekter
-  Vilken betydelse har respektive fel? – Felkonsekvenser
-  Vad ska göras för att förutsäga eller förhindra varje fel? – Proaktiva uppgifter och uppgiftsintervall
-  Vad ska göras om det inte går att hitta en lämplig proaktiv uppgift? – Standardåtgärder.
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SMC-stöd för industriellt underhåll
Tillförlitlighetsbaserat underhåll

Konfigurator för ventilramp
Utforma ventilrampen så den bäst passar dina 
behov i några få steg, och undvik över- eller 
underdimensionering på din maskin. Få en stycklista 
över komponenter och 3D-ritningar till din ventilramp.

Program för val av tryck- och flödesvakter
Välj rätt tryck- eller flödesvakt och få hjälp med dina 
inställningar. Välj rätt komponent, utgående från 
produktserie, media eller applikation. En smidig 
process som låter dig dra full nytta av produkternas 
egenskaper.

FRL-konfigurator
Se till att din utrustning har rätt luftkvalitet och 
dimensionera det luftberedningssystem du behöver, 
med hjälp av vårt konfigureringsverktyg.

Cylinderkonfigurator
Anpassa SMC-cylindern till dina specifika krav och 
definiera de exakta cylinderegenskaper som du 
behöver. Allt med en enkel process.

Att konstruera ett pneumatiskt system kan vara en svår uppgift, eftersom den innehåller många parametrar 
och beräkningar. Nedan hittar du ett urval av vårt breda utbud av programvara som hjälper dig att 
skräddarsy en konstruktion för ditt maskinbygge:

En kund tillverkar svetsade aluminiumdelar till 
luftkonditionering för lastbilar och bussar.

Uppdraget gällde att lösa behovet av ökad 
produktsäkerhet och kvalitet på den färdiga produkten. En 
analys visade att det fanns ett behov av att återuppbygga 
processen från dess ursprung, då de saknade utrustning 
som passade deras behov. Det förekom exponering för 
svetsmiljöer och de saknade fältbusskommunikation.

Våra experter hjälpte kunden att nå önskat resultat, från 
konstruktion av processen med hjälp av TRTU-slang, 
cylinderbyte, komplettering med ASP-strypbackventiler och 
byte av ventilrampen till en SY-ramp med 5/3-fältbussenhet. 
Dessutom installerades en EX600-fältbussenhet med 
digitala ingångar, vilket gav detaljerad kontroll över 
installationens status.

Fakta framför ord
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Välj underhåll

Det är inte enkelt att uppnå maximal produktivitet, med hjälp av lösningarna i denna broschyr kan du vara 
ett steg närmare att förstå vad din process och dina maskiner behöver för att öka effektiviteten, minska 
mängden spill och kort sagt sänka kostnaderna. 

Varje typ av underhåll har specifika egenskaper som kan lösa en rad olika behov. Nedan finns en samman-
fattning av fördelarna och nackdelarna med varje underhåll så att du kan tänka igenom vad som passar 
dig bäst. Om du redan tillämpar någon av dessa underhållstyper är det ett bra tillfälle att vidga dina vyer 
och ta nästa steg i din underhållsplan.

Fördelar
✔ Direkta resultat
✔  Prisvärt

Fördelar
✔  Flexibelt underhållsschema
✔  Sänkta kostnader på

medellång sikt
✔  Färre störningar

Avhjälpande underhåll

Förebyggande underhåll

Nackdelar
✘  Oförutsägbarhet
✘  Produktionsstopp
✘ Säkerhetsproblem

Nackdelar
✘   Initiala kostnader
✘  Mer arbetsintensivt
✘  Potentiellt överunderhåll

Definiera mätbara mål
Utveckla ett schema
Registrera resultat

Investera i övervaknings‑ 
och mätutrustning
Utbilda personalen
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Bibehålla anläggningens valda underhållsfilosofi
Att välja rätt underhåll för din produktionsprocess är lika viktigt som att hålla det igång. Att införa nya 
processer, produkter och metoder är en betydande investering som kan medföra enorma fördelar om det 
görs på rätt sätt. Med hjälp av grundläggande verktyg för operationell excellens går det att säkerställa att 
den valda underhållstypen förblir ändamålsenlig.

Fördelar
✔  Minskad stilleståndstid
✔  Skydda tillgångar
✔  Förläng livscykeln

Fördelar
✔  Mycket effektivt
✔  Sänkta kostnader
✔  Ökad tillförlitlighet

Tillståndsbaserat 
underhåll

Tillförlitlighetsbaserat 
underhåll

Nackdelar
✘  Kräver kunnig tolkning

Nackdelar
✘  Hög startkostnad
✘  Långsiktiga resultat

Analysera roten eller ursprunget till 
eventuella fel och studera den möjliga 
effekten av dem (FMEA‑analys)
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Strategiskt partnerskapsprogram

En av de saker vi gör bäst på SMC är att vara nära våra kunder.

Med SMC och våra 12 åtaganden får du det stöd du behöver för att förbättra, implementera och bibehålla 
din underhållsplan och uppnå maximal produktivitet i din process.

1 Dedikerad person som är 
ansvarig för kunden

4 Support för maskinsäkerhet

10 Analys av reservdelar 
med hög användning

3 Konstruktionsstöd

9 Lagerbedömningar

6 Viktiga reservdelar för 
nya OEM‑maskiner

12 Utbildningar på plats 
och online

2 Support för lokala fabriker

8 Maskinanalys

5 Support för OEM‑
maskinleverantör

11 Rapporter om 
förbättringsaktiviteter

7 Energieffektivisering
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Slovakia +421 (0)413213212  www.smc.sk office@smc.sk
Slovenia +386 (0)73885412  www.smc.si office@smc.si
Spain +34 945184100 www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden +46 (0)86031240 www.smc.nu  smc@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch info@smc.ch
Turkey +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK +44 (0)845 121 5122  www.smc.uk sales@smc.uk
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