
 

 
 
 
 
 
 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 
 
 
 
 
 
 

 

Automation 

 

 

En studie om maskinsäkerhet kring en kompaktor  

 

 

Mathilda Sjöström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En studie om maskinsäkerhet 

kring en kompaktor 

Mathilda Sjöström 

  

2017-10-03 

 

iii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MID SWEDEN UNIVERSITY 
Electronics design division 
Examiner: Kent Bertilsson, Kent.Bertilsson@miun.se 

Supervisor: Claes Mattsson, claes.mattsson@miun.se 

Author: Mathilda Sjöström, masj1408@student.miun.se 

Degree programme: Automation Engineering, 180 credits 

Main field of study: Automation 

Semester, year: VT, 2017  

  



En studie om maskinsäkerhet 

kring en kompaktor 

Mathilda Sjöström 

 Sammanfattning 

2017-10-03 

 

iv 

Sammanfattning  
CE-märkningen har sitt ursprung från andra världskriget. Sedan dess 

har det varit en viktig del att förena och rationalisera samarbetet mellan 

de europeiska länderna. CE-märkningen kräver att tillverkare eller im-

portörer följer EU-krav för säkerhet, miljö och konsumentskydd. Bak-

grunden till studien har tagit hänsyn till olycksstatistiken inom tillverk-

ningsindustrin, där maskinoperatörer utsätts för de flesta olyckorna 

inom riskområdena. Det vanligaste problemet inom tillverkningsindu-

strin är att det systematiska arbetsmiljöarbetet saknas. Detta inkluderar 

också ett förebyggande underhållsarbete som är en viktig del i att elimi-

nera olyckor och skapa en säkrare arbetsmiljö. Studien avser att jämföra 

en kompaktor med en rullmaskin med avseende på säkerhetslösningar. 

Även hur skyddsfunktionerna är uppbyggda samt en jämförelse mellan 

två logikenheter. Bytes intervallet för säkerhetskomponenterna i pro-

jektet presenteras, liksom vad som krävs enligt standarden SS-EN ISO 

13849-1. De största skillnaderna mellan rullmaskinen och kompaktorn 

var omfattningen och nivån på riskerna. Kompaktorn var inte i behov 

av komplexa säkerhetslösningar. Det är ekonomin och användarvänlig-

heten som bestämmer vilken säkerhetslösning som ska väljas. Skydds-

funktionerna visade att den sämsta komponenten i kedjan bestämmer 

totalvärdet. För att uppnå den önskade prestandanivån bör komponen-

ter med lågt PFHd-värde användas. Bytes intervallerna för komponen-

terna resulterade i höga värden och det var därför svårt att förutsäga när 

ett lämpligt intervall skulle utföras. Standarden SS-EN ISO 13849-1 för-

utsätter att bytes intervallet utgår från T10d värdet och den bestämda 

uppdragstiden på 20 år. När T10d-värdet överstiger uppdragstiden ska 

komponenterna bytas ut efter 20 år. Understiger T10d värdet uppdrags-

tiden ska ett förebyggande utbyte ske. I projektet har ett komponent-

byteintervall valts till 20 år för alla komponenterna. 
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Abstract 
The CE marking originated in World War II, since then it has been an 

important part of reconciling and rationalizing cooperation between EU 

countries. The CE marking requires that manufacturers or importers 

comply with EU requirements for safety, environmental and consumer 

protection. The problem posed by the study has considered accident 

statistics in the manufacturing industry within risk areas, where 

machine operators are exposed to the most accidents. The most common 

problem in the manufacturing industry is that preventive and 

systematic work with the working environment is lacking. This also 

includes preventive maintenance work that is an important part in 

eliminating accidents and creating a safer working environment. The 

study intends to compare a compactor with a roller machine with 

respects to security solutions. How the protection functions in the 

project are structured should also be presented, as well as a comparison 

between two logic units. The replacement intervals for security 

components in the project are presented, as well as what is required by 

the standard SS-EN ISO 13849-1. The largest differences between the 

roller machine and the compactor were the roller  

machine's extent and risks. The compactor was not in need of complex 

security solutions. The categories (b, 1-4) turned out to be mathematical 

models determined by the Dcavg and MTTFd values. It is the economy 

and the ease of use that determines which security solution to choose. 

The protection functions showed that the worst component determines 

the total value. To achieve the required performance level, components 

with very low PFHd value should be used. In this study, the 

replacement intervals for components resulted in high values and it was 

therefore difficult to predict when an appropriate replacement should 

be performed. The standard SS-EN ISO 13849-1 assumes that a 

preventive exchange will be made when the T10d is below the 

commission time. When the T10d value exceeds the commission time 

the components should be replaced after 20 years. In the project, a 

component replacement interval has been selected for 20 years for all 

components.  

Keywords: SS-EN ISO 13849, Components 
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Förord 

Denna studie har skrivits som en del av examinationen för 

högskoleingenjörsprogrammet inom Automation vid Mittuniversitetet. 

Jag kontaktade konsultbolaget ÅF för ett examensarbete, med en önskan 

att göra ett arbete inom maskinsäkerhet. Vi beslutade att ta fram en 

studie kring en kompaktor som berör maskinsäkerhet. Jag vill slutligen 

tacka ÅF för allt material som tillhandahållits och för er vägledning 

genom arbetets gång. 
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Terminologi 
CE  Conformité Européenne. 

ISO Internationella standardiseringsorganisationen.  

EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

EN Europeisk standard 

PL Prestandanivå 

PLr Erforderlig prestandanivå 

PLC Programmable logic control 

SRP/CS Säkerhetsrelaterad del av ett styrsystem  

DC Feldetekteringsförmåga 

Dcavg Medel feldetekteringsförmåga  

MTTFd Medeltid till farligt fel 

AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling 

CCF Fel av samma orsak 

PFHd  Genomsnittlig sannolikhet för farligt fel per 

timma  
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1 Introduktion 

 
Historien bakom CE-märkningen har sitt ursprung i andra världskriget. 

Målet efter andra världskriget var att förena Europa genom ett 

ekonomiskt och industriellt samarbete för att eliminera riskerna för ett 

nytt krig. Standarderna och föreskrifterna blev ett gemensamt samråd 

mellan EU-länderna och innebar en essentiell del för att eliminera 

handelshinder och istället underlätta frihandel. [1] 

CE-märkningen ställer krav på att produkten i fråga ska överensstämma 

med de grundläggande kraven inom säkerhet, hälsa, miljö- och 

konsumentskydd. Det handlar om att kunna bekräfta som tillverkare eller 

importör att produkten uppfyller EU-säkerhetskrav som anges i 

gemensam harmoniserad standard. Maskiner ska uppfylla följande 

kriterier vid användning eller försäljning inom EES-området: hälso- och 

säkerhetskrav, försäkran om överensstämmelse, bruksanvisning och CE-

märkt. [2] En maskin definieras enligt 12100:2010:  

Sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett 

drivsystem som består av förbundna delar eller komponenter, varav 

minst en är rörlig, och som sammansatt för ett speciellt ändamål. [3] 

Säkerhet för maskiner, AFS 2008:3 är en föreskrift från arbetsmiljöverket 

som representerar maskindirektivet genom svensk lagstiftning. [4] År 

1995 blev maskindirektivet obligatoriskt, en europeisk standard för 

maskinsäkerhet som la grunden för ett samarbete över gränserna. Men 

arbetet med maskinsäkerhet introducerades långt tidigare. [5] 

.  
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1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Olycksstatistiken för tillverkningsindustrin och partihandeln står för 

nästan hälften av alla skador. Maskinoperatörerna drabbas mest 

förekommande av arbetet inom riskområden. Arbetsmiljöverket gjorde 

insyn av ungefär 2000 arbetsställen inom tillverkning och partihandel. 

Det resulterade i att 80 procent fick krav att bearbeta. Kraven innefattade 

att arbeta fram plan för krishantering, planerat underhåll samt tillsyn av 

maskiner. Det andra kravet, dock det vanligaste var att införa ett 

förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete. [6] Håkan Olsson, chef för 

inspektionsavdelningen på arbetsmiljöverket har följande syn på miljö- 

och säkerhetsarbetet: 

Arbetsgivarna ska i tid hitta riskerna, i dialog med arbetstagarna, 

inte vänta tills olyckan redan varit där. Att rapportera och 

analysera allvarliga händelser som kunde ha lett till värre olyckor 

är oerhört viktigt för att jobba förebyggande. [6] 

Systematiskt arbetsmiljöarbete innefattar att arbetsgivaren ska 

undersöka, riskbedöma, genomföra och följa upp verksamheten, för att 

eliminera ohälsa och olycksfall. Syftet med systematiskt arbetsmiljöarbete 

är att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att öka chanserna 

till ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Arbetet är i likhet med PDCA-

cykeln. Vilket innebär att undersöka, riskbedöma, åtgärda och slutligen 

kontrollera. [7] Men det är generellt svårt att uppskatta riskerna på rätt 

sätt. Särskilt de företagsekonomiska konsekvenserna. Arbetsskador är 

något som främst påverkar individen, men inte minst företag och 

samhälle. Det innebär stora kostnader för ökad arbetsrelaterad frånvaro, 

högre vårdkostnader och mindre inkomster. Att jobba med ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar på enskild nivå i minskade risker 

för arbetsskador och det kan även innebära ökad användarvänlighet och 

högre arbetstillfredsställelse. Företagets ekonomiska vinning av detta 

handlar om bättre produktivitet och kvalitet. I och med detta blir det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet en viktig faktor i företagens 

ledningssystem, där även teknisk utveckling och förbättrad 

arbetsorganisation ingår. [8] 
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Låg tillgänglighet är ett stort produktionstekniskt problem som inte kan 

lösas med investeringar utan det kräver en väl fungerande 

underhållsorganisation. Dåvarande vd i ABB tycker till om detta enligt 

följande:  

“I Sverige har vi tillgång till den bästa tekniken i världen, med den 

utnyttjas enligt min mening inte på ett riktigt sätt. Oftast har 

produktionstekniker liten förståelse för produktionsekonomin. Man gör 

en investeringskalkyl, får den godkänd, sedan sker investeringen och där 

är det slut. Det är då det egentligen börjar, att ta vara på utrustningen när 

den installeras, att lära människorna hur den ska köras och vårdas på ett 

effektivt sätt.” [9] 

Det förebyggande underhållet ger avkastning både ekonomiskt och ur ett 

arbetsmiljömässigt perspektiv.  

“Störningar i produktionen skapar i sin tur en försämrad arbetsmiljö. Och 

det är i just sådana situationer som det ofta inträffar olyckor och tillbud, 

säger Benny Halldin.” 

Problemet är att allt underhållsarbete är långsiktig och resulterar i att   

företagen har svårt att se en snabb ekonomisk förtjänst. Det medför att 

många företag drar ned på det förebyggande underhållet vid försämrad 

orderingång. Besparingarna är det som då syns tydligt vid 

resultaträkningen. [10]  

1.2 Övergripande syfte 

Studien avser att jämföra en kompaktor med en rullmaskin med hänsyn 

till säkerhetslösningar. Uppbyggnaden för varje skyddsfunktion ska 

presenteras. Samt en jämförelse mellan två logikenheter med hänsyn till 

ekonomi och säkerhet. Kompaktorns förebyggande utbyte av 

skyddskomponenter ska presenteras samt vad som gäller enligt 

standarden SS-EN ISO 13849-1.  
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1.3 Avgränsningar 

Rapporten behandlar maskinsäkerhet kring en kompaktor. Det 

förebyggande underhållet behandlar enbart hur ofta 

skyddskomponenterna ska bytas ut i projektet. De behandlar alltså inte 

hela projektets underhållsrutiner.  

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Studiens mål har innefattat att besvara följande frågeställningar:  

Vilka skillnader förekommer mellan kompaktorn och 

rullmaskinens säkerhetslösningar? 

Hur ser uppbyggnaden av skyddsfunktionerna ut i projektet? 

Hur ofta ska skyddskomponenterna bytas ut på kompaktorn i 

jämförelse med vad standarden SS-EN ISO 13849-1 hänvisar till? 
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2 Teori 

2.1 Maskinsäkerhet 

PL eller prestandanivå står för tillförlitligheten hos en säkerhetsfunktion. 

Det är ett mätbart verktyg som inkluderar elektriska, mekaniska, 

pneumatiska och hydrauliska system. PL är indelad i fem nivåer, a-e där 

PL a motsvarar ett system med lägst tillförlitlighet vid lägsta risknivå och 

PL e motsvarar högst tillförlitlighet vid högsta risknivå. Varje 

maskinbyggare eller modifierare måste utföra en riskanalys som 

inkluderar hela maskinens operationer.  

Riskanalysen inleds med att bestämma systemets omfattning, vilken 

miljö, utrymme, tid och bruk som maskinen erfordrar. Riskkällorna ska 

identifieras för hela maskinens livscykel. Därefter görs en riskuppfattning 

för varje risk källa. Riskerna delas in i tre faktorer S(severity), 

F(frequency) och P(possibility). Det finns två villkor att välja mellan för 

varje faktor.  Beroende på villkoret som väljs för var och en av faktorerna 

så framgår det vilken erforderlig prestandanivå (Plr) som erfordras för 

riskkällorna. Nedan visas definitionerna för S, F och P. 

S Skadans allvarlighet 

S1 Lätt (vanligtvis övergående skada) 

S2 Svår (vanligtvis obotlig skada eller dödsfall) 

F Frekvens och/eller exponeringstid för riskkällan 

F1 Sällan till mindre ofta och/eller kort exponeringstid 

F2 Ofta till kontinuerlig och/eller lång exponeringstid 

P Möjlighet att undvika riskkällan eller begränsa skadan 

P1 Möjlighet under vissa omständigheter 

P2 Knappast möjligt 
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Figur 1. Riskuppskattning  

Efter riskuppfattningen valideras risken om den är tillräckligt reducerad. 

Om Ja, så är riskbedömningen färdig, om Nej, så måste risken reduceras. 

Nedan visas 5-punktmetoden som prioriteras enligt följande. 

1. Konstruera bort risken. 

2. Flytta ut arbetet ur riskområdet 

3. Använd skydd/skyddsanordning 

4. Utforma arbetssätt säkert 

5. Varna för risken 
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Om åtgärden är beroende av styrsystemet så ska skyddsfunktionerna 

identifieras. Därefter ska PLr fastställas för varje skyddsfunktion. Design 

och implementering av skyddsfunktionerna ska verkställas för att sedan 

beräkna antingen prestandanivån (PL) eller den genomsnittliga 

sannolikheten för farligt fel per timma (PFHd-värde), skyddsfunktionen 

uppnår. Sedan kontrolleras att PL är lika med eller högre än Plr för att 

valideras om övriga krav är uppfyllda. Om PL inte överensstämmer med 

Plr måste skyddsfunktionen skickas tillbaka till design och 

implementerings stadiet för revidering. Har övriga krav inte blivit 

uppfyllda så görs en kontroll om nya risker är genererade, om Ja ska 

riskkällor identifieras, om Nej så kontrolleras risken om den är tillräckligt 

reducerad. Om övriga krav ej har uppfyllts skickas skyddsfunktionen 

tillbaka till design och implementerings stadiet. [11]  

MTTFd definieras som medeltid till farligt fel. Det vill säga, den tid det 

tar till att ett farligt fel uppstår.  Det finns tre nivåer av MTTFd för varje   

kanal. Dessa delas in i låg, medium och hög. Nedan illustreras nivåerna i 

tabell 1. 

Låg 3 år ≤  MTTFd < 10 år 

Medium 10 år ≤ MTTFd < 30 år 

Hög 30 år ≤ MTTFd ≤ 100 år 

Tabell 1. MTTFd-nivåer 
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DC står för feldetekteringsförmågan för ett system. Det vill säga, hur 

stor del av farliga fel som systemet kan förväntas hitta. DC delas in i 4 

nivåer, dessa framgår nedan i tabell 2. 

Ingen DC < 60 % 

Låg 60 % ≤ DC < 90 % 

Medium 90 % ≤ DC < 99 % 

Hög 99 % ≤ DC 

Tabell 2. DC-nivåer 

  

 

Figur 2: PL nivåer med kategori, DC och MTTFd 

I figur 2 visar y-axeln vilken PL det blir utifrån kategori och DCavg på 

x-axeln. [12] Nedan visas nivåerna 1, 2 och 3 med MTTFd-värden: 
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MTTFd för varje kanal = Låg 

                                             MTTFd för varje kanal = Medium 

 MTTFd för varje kanal = Hög 

För att omvandla PFHd till MTTFd används följande formel: [20] 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 =
1

365 × 24 × 𝑃𝐹𝐻𝑑
 

 

2.1.1 Kategori B 

I ett kategori b system ska en säkerhetsrelaterad del av ett styrsystem 

(SRP/CS) designas, konstrueras, väljas, monteras och kombineras i 

enlighet med andra relevanta standarder som följer grundläggande 

säkerhetsprinciper som ska motstå: 

De förväntade driftspänningarna, tex tillförlitlighet med avseende 

på brytkapacitet och frekvens. 

Påverkan av det bearbetade materialet 

Även andra relevanta, som tex mekanisk vibration, elektromagne-

tisk störning, leveransavbrott eller andra störningar 

Kategori b har ingen feldetekteringsförmåga (Dcavg=ingen), och MTTFd 

kan vara mellan låg till medium. Kategori b har en enkanalig struktur och 

därför är fel av samma orsak (CCF) inte relevant. Om ett fel uppkommer 

kan det leda till att skyddsfunktionen försvinner. Nedan visas strukturen 

för ett kategori b system. (I) står för ingång, (L) för logik och (O) för 

utgång. Im är sammankopplings organ.  

 

Figur 3: Kategori b 
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2.1.2 Kategori 1 

Ett kategori 1 system ska följa samma krav som för ett kategori b system. 

SRP/CS ska designas och konstrueras i enlighet med väl beprövade 

komponenter och säkerhetsprinciper. En komponent är väl beprövad om 

minst en av dessa uppnås: 

De har använts i stor utsträckning med framgångsrika resultat i 

liknande tillämpningar 

De har gjorts med hjälp av principer som visar deras lämplighet 

och tillförlitlighet för säkerhetsrelaterade tillämpningar 

Väl beprövade säkerhetsprinciper, om nyutvecklade principer har 

använts ska följande valideras enligt: 

Hur de förväntade sätten att misslyckas har undvikits 

Hur fel har undvikits eller sannolikhet har misslyckats 

I ett kategori 1 system kan prestandanivå PL=c uppnås, samt ska MTTFd 

värdet motsvara hög. Det finns ingen feldetekteringsförmåga 

(Dcavg=ingen). Kategori 1 är ett enkanaligt system, så därför är CCF, fel 

av samma orsak inte relevant. När ett fel uppkommer så kan det leda till 

förlust av skyddsfunktionen. Nedan visas strukturen för kategori 1: 

 

Figur 4: Kategori 1 

 



En studie om maskinsäkerhet 

kring en kompaktor 

Mathilda Sjöström 

2 Teori 

2017-10-03 

 

11 

2.1.3 Kategori 2 

Ett kategori 2 system ska följa samma krav som för ett kategori b system. 

Samt följa väl beprövade säkerhetsprinciper. SRP/CS ska utformas så att 

funktionen kontrolleras med lämpliga intervall av 

maskinstyrningssystemet. Kontrollerna av säkerhetsfunktionerna ska 

utföras enligt följande:  

Vid maskinstart 

Före inledningen av någon farlig situation 

Kontrollutrustningen ska upptäcka alla relevanta fel som appliceras en i 

taget under kontrollprocessen och genererar en lämplig kontrollåtgärd 

som: 

Initierar ett säkert tillstånd, eller när detta inte är möjligt, 

Varna om faran 

Kontrollerna ska inte resultera i ett osäkert tillstånd. Initieringen av 

kontrollen kan vara automatisk och en eventuell kontroll av 

säkerhetsfunktionen ska antingen: 

Tillåta drift om inga fel har upptäckts, eller,  

Generera en utgång(OTE), som initierar lämplig kontrollåtgärd, 

om ett fel upptäckts.  

Arkitekturen av ett kategori 2 system ska endast ta hänsyn till 

beräkningen av MTTFd och Dcavg värdet för kanalen. Den ska alltså inte 

ta hänsyn till testkanalen (TE och OTE). Feldetekteringsförmågan ska 

motsvara minst låg och MTTFd värdet av varje kanal kan vara låg till hög. 

Kategori 2 ska tillämpa åtgärder mot CCF, fel av samma orsak. Den 

maximala prestandanivån motsvarar PL=d och karakteriseras av att ett 

fel kan leda till förlust av skyddsfunktionen mellan kontrollerna. Samt att 

en förlust av skyddsfunktionen detekteras av kontrollen. Nedan visas 

strukturen för kategori 2.  
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Figur 5: Kategori 2 

2.1.4 Kategori 3 

Kategori 3 ska möta samma krav som för ett kategori b system. Men även 

väl beprövade säkerhetsprinciper. SRP/CS ska utformas så att ett fel inte 

leder till förlust av säkerhetsfunktionen. När det ej är möjligt ska felet 

detekteras vid eller före nästa krav på säkerhetsfunktionen. 

Feldetekteringsförmågan motsvarar låg och MTTFd värdet av varje 

redundant kanal kan vara låg till hög. Åtgärder mot fel av samma orsak 

ska tillämpas. Ett kategori 3 system ska: 

Bibehålla sin prestanda av säkerhetsfunktionen vid närvaro av ett 

enda fel.  

Detektera vissa fel, men inte alla fel.  

Möjlig förlust av säkerhetsfunktionen kan ske på grund av acku-

mulering av oupptäckta fel.  

M står för övervakning. Nedan visas strukturen för kategori 3: 
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Figur 6: Kategori 3 

2.1.5 Kategori 4 

Kategori 4 ska möta samma krav som för kategori b, samt tillämpa väl 

beprövade säkerhetsprinciper. SRP/CS ska utformas så att: 

Ett enda fel av dessa säkerhetsrelaterade delar inte leder till att 

säkerhetsfunktionen försvinner. 

Det enskilda felet detekteras före eller vid nästa efterfrågan på sä-

kerhetsfunktionen.  

Om detekteringen inte är genomförbar ska en ackumulering av 

oupptäckta fel inte leda till förlust av säkerhetsfunktionen. 

Feldetekteringsförmågan av totala SRP/CS ska motsvara hög. Inklusive 

ackumulering av fel. MTTFd värdet av varje redundant system ska 

motsvara hög. Åtgärder mot fel av samma orsak ska tillämpas. Kategori 

4 kännetecknas genom att: 

Fortsatt prestanda bibehålls vid närvaro av ett enda fel 

Detektering av fel i tid för att förhindra förlust av säkerhetsfunkt-

ion 

Ackumulering av oupptäckta fel ska tillämpas 

 

Nedan visas strukturen för kategori 4: 
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Figur 7: Kategori 4 

 

 

2.2 Ljusbom 

Ljusbom består av en sändare och mottagare som sänder ljusstrålar av 

infrarött ljus till mottagaren. En ljusbom består vanligtvis av en till fyra 

strålar. Ljusbommar passar till långa skyddsavstånd. [13] 

2.3 Ljusridå 

Samma sak gäller för ljusridåer, de har sändare och mottagare med 

infrarött ljus. Ljusridåer till skillnad från en ljusbom har fler ljusstrålar 

som sitter tätt. De väljs ofta för korta skyddsavstånd. [13] 

2.4 Tvåhandsdon 

Vid tvåhandsdon måste operatören hålla båda händerna på knapparna 

för att aktiveras. Det är avsikten med ett tvåhandsdon att operatören ska 

hålla båda händerna från riskområdet. Båda knapparna måste dessutom 

hållas in för att kontrollera och köra maskinen. Syftet med den 

funktionen är att tvåhandsdonet inte ska aktiveras oavsiktligen. Om 

någon av knapparna släpps så stoppas maskinens rörelser. [14] 
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2.5 Trelägesdon 

Trelägesdon används vid felsökning, programmering och vid 

testkörning. Vid en paniksituation kan operatören antingen trycka 

hårdare eller helt släppa donet vid stopp av maskin. [15] 

2.6 Förebyggande underhåll 

Förebyggande underhåll handlar om att byta eller reparera en 

komponent innan ett funktionsfel inträffar. Antingen väljs utrustning 

utifrån underhållsperspektiv redan vid inköp eller så byggs felet bort. 

Hur ofta det förebyggande underhållet ska genomföras beror på vilket 

typ av fel och vilka påföljder som uppkommer. Målet bör vara att i tid 

genomföra ett förebyggande underhåll för att eliminera antalet 

oplanerat avhjälpande underhåll med dess bidragande kostnader.  Det 

påverkar tillgänglighet, anläggningsstatus och säkerheten i hög grad. 

Förebyggande underhåll är därför en underhållsrutin som företag 

lägger ned mest tid och resurser på. Förebyggande underhåll är 

uppdelad i två strategier, förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll. 

[16] 

2.6.1 Förutbestämt Underhåll 

Förutbestämt underhåll definieras enligt SS-EN 13306 Underhåll - 

Terminologi:  

“Förebyggande underhåll som genomförs i enlighet med bestämda 

intervaller eller efter ett bestämt antal användningstillfällen, men utan 

att föregås av tillståndskontroll.” 

En notering från ovanstående: 

“Tidsintervaller eller efter ett bestämt antal användningstillfällen kan 

fastställas baserat på kunskap om felmekanismer för enheten.” 
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Förutbestämt underhåll bestäms av schemalagda och regelbundna 

intervall för att eliminera sannolikheten till fel. Metoden är fördelaktig 

när det finns tillgång till komponenternas livslängd. Den förväntade 

tiden till fel bör vara den avgörande faktorn till underhållstillfällena. 

Det som bör noteras är att tiden till underhållet ska vara kortare än 

förväntad tid till fel. Denna underhållsstrategi medför att komponenter 

med slitage kan bytas ut innan slutet av dess livslängd. [16] 

 

 

2.6.2 Tillståndsbaserat underhåll 

Tillståndsbaserat underhåll definieras enligt SS-EN 13306 Underhåll - 

Terminologi: 

“Förebyggande underhåll som omfattar en kombination av 

tillståndsövervakning och/eller inspektionen och/eller provning, 

analyser och påföljande underhållsaktiviteter.” 

En notering från ovanstående: 

“Tillståndsövervakningen och/eller inspektionen och/eller provning kan 

vara schemalagt, på begäran eller kontinuerlig.” 

Tillståndsbaserat underhåll utförs genom kontroll och övervakning för 

att synliggöra vilka åtgärder som krävs för att säkerhetsställa att 

produktionsprocessen fungerar enligt krav. Vid dessa kontroller kan 

synliga brister i maskinen upptäckas som i annat fall resulterat i 

problem med haverier eller andra funktionsfel. Maskinen kan vara i 

behov av underhåll utan att en kontroll genomförts och då ska det 

förekomma en åtgärdsplan som indikerar hur felet ska åtgärdas för att 

förhindra oplanerade stopp. Vid kontinuerlig övervakning av 

parametrar kan information fås när underhållsbehovet är nödvändigt på 

kritiska komponenter. [16] 
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2.7 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten hos ett system eller komponent bestämmer förmågan 

för att en komponent ska kunna utföra en krävd funktion under en 

given tid. Den kan bestämmas för både enskilda komponenter och 

system. Individuella komponenter av ett system kan ha hög reliabilitet 

medan systemet kan ha betydligt lägre, eftersom att systemets 

komponenter är beroende av varandras funktion. Ju fler komponenter i 

ett system, desto lägre reliabilitet. Vissa system kan ha komponenter där 

alla måste fungera och då kan det vara viktigt att öka den generella 

reliabiliteten. Ett sätt för att undvika olika typer av fel är att förbättra 

designen. Det vill säga att använda komponenter som har bättre kvalitet 

eller minska antalet komponenter i systemet. Det går även att använda 

redundans, det vill säga att använda fler komponenter. [17]  

2.8 Funktion, säkerhet och användarvänlighet 

Vid maskinbygge så måste det finnas en balans mellan funktion, 

säkerhet och användarvänlighet. En maskin kan byggas väldigt säker, 

nästan så att den blir svåråtkomlig. Problemet då är att maskinens 

funktionalitet begränsas. Det finns gränser för hur säker en maskin kan 

bli utan att förlora funktionaliteten. Det finns en acceptabel risk som 

används som riktmärke för hur säker en maskin kan bli utan att förlora 

funktionaliteten. Varningstexter, information och personlig utrustning 

är åtgärder som ibland kan behöva användas om maskinen tappar sin 

funktionalitet. Om maskinen blir svåråtkomlig på grund av för 

komplexa säkerhetslösningar så ökar risken att operatörer eller annan 

personal tar bort skyddsutrustningen. Många olyckor sker på grund av 

att skydd och säkerhetsanordningar sätts ur funktion för att de ansetts 

vara i vägen för arbetet. Olyckor som sker i samband med bortkopplade 

säkerhetsanordningar brukar ske utan att den drabbade är medveten 

om den ökade risken. Därför är information om risker och 

varningstexter en viktig del till att reducera olyckorna. [18] 
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Badkarskurvan 

Badkarskurvan beskriver felintensiteten för en komponent, det vill säga 

sannolikheten att en komponent felar inom ett tidsintervall. Kurvan är 

indelad i en inkörningsperiod, användningsperiod och en 

utnötningsperiod. Inkörningsperioden brukar ofta inledas med 

”barnsjukdomar” som har hög felintensitet. Användningsperioden är en 

period där få fel inträffar och därför antas felintensiteten vara konstant. 

Utnötningsperioden är slutet av komponentens livslängd som har en 

hög felintensitet. Om tiden till fel för en komponent är 

exponentialfördelad så blir fördelningsfunktionen 𝐹(𝑡) = 1 − 𝑒𝜆𝑡. [15] 

 

 
Figur 8: Badkarskurva                            [15] 
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3 Metod 
Studien har genomförts med material som tillhandahållits från företaget 

samt vetenskapliga källor. Riskanalysen från företaget har använts som 

underlag för att beräkna skyddsfunktionerna. Riskanalysen visar vilken 

erforderlig prestandanivå som krävs för skyddsfunktionerna. Därifrån 

beräknas skyddsfunktionen med komponenterna för att jämföra den 

erforderliga prestandanivån med resulterad prestandanivå.  

Kompaktorn ska jämföras med en rullmaskin genom att först studera 

kompaktorns riskanalys för att studera vilka risker som finns samt att få 

ta del av säkerhetslösningarna för rullmaskinen. Rullmaskinens 

säkerhetslösningar har tillhandahållits från företaget. Kompaktorn ska 

jämföras med rullmaskinen genom aspekter som säkerhet och 

användbarhet. 

Bytesintervallet för säkerhetskomponenterna i projektet ska presenteras 

genom att beräkna MTTFd värdet och T10d värdet. Hur ofta 

komponenterna ska bytas ut ska utgå från standarden ISO 13849-1.  

Skyddsfunktionerna för projektet ska tas fram samt en jämförelse mellan 

två logikenheter med hänsyn till säkerhet och pris. 
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4 Resultat 
4.1.1 Kompaktor - Säkerhetslösning 

Kompaktorn förses med ett säkerhetsstaket med en öppen ingång för att 

tillträda med truck och till underhåll. Ingången är säkrad med en ljusridå. 

Nödtoppsknappar finns på fyra ställen. En i truck, panel och två vid 

kompaktorn. Återställningsknapp förses på panel.  

 

 

 

Figur 4: Kompaktorn 
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4.1.2 Rullmaskin - Säkerhetslösning 

Rullmaskinen är försedd med ett säkerhetsstaket, där maskinens område 

är uppdelad i fem zoner, från A-E. Vid zon A sker avrullning av 

pappersrullar. Zon A är försedd med tre nödstopp, varav en 

nödstoppslina samt ett trelägesdon för att justera avrullningsställ. 

 

Figur 4: Zon A 
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För att tillträda zon B finns det två möjligheter, antingen genom en 

förreglad grind eller ljusridå, där tillträde måste begäras. Det finns 4 

nödstopp, varav två är nödstoppslinor. Genom zon B finns det en vertikal 

transportrullband. Här transporteras pappersrullar bort. Det finns även 

ett trelägesdon som positionerar stationer.  

Figur 5: Zon B 
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Zon C kan tillträdas via en förreglad grind. Det finns ett trelägesdon i 

zonen som positionerar knivarna. 

 

 

Figur 6: Zon C 
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Zon D är säkrad med en ljusridå horisontellt mot transportbandet, där 

pappersrullar passerar. Ljusbommen kan endast tillträdas med uppfälld 

och låsta eller nedfällda stationer. Zonen är försedd med fyra nödstopp, 

varav två är nödstoppslinor. Det finns ett trelägesdon samt ett 

tvåhandsdon för att frisläppa pappersrullar.  

 

 

Figur 7: Zon D 
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Zon E kan tillträdas via två förreglade grindar. Det är även förreglat mot 

förflyttning av rullkälkar mellan stationer i zon B och D. 

 

Figur 8: Zon E 
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4.2 Skyddsfunktioner 

 

I tabell 3 presenteras säkerhetskomponenter som används i projektet, 

med PL och PFHd värde:  

Tabell 3: Komponenter med PL och PFHd värden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponenter PL 𝑃𝐹𝐻𝑑 

Siemens PLC, 1511-F-1 PN (e) 2.0 × 10−9/h 

Siemens interfacemodul (e) 2.0 × 10−9/h 

Siemens felsäkert ingångskort (e) 1.0 × 10−9/h 

Siemens felsäkert utgångskort (e) 1.0 × 10−9/h 

Omron ljusridå sändare (e) 1.10 × 10−8/h 

Omron ljusridå mottagare (e) 1.10 × 10−8/h 

Isolerventil (d) 7.61 × 10−7/h 

Schneider Electric 

Nödstoppsknapp 

(d) 5.33 × 10−7/h 

Schneider Electric 

Återställningsknapp 

(e) 1.60 × 10−8/h 
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För att skapa ett slutligt PFHd värde för skyddsfunktionerna adderas 

dessa enligt följande: 

Skyddsfunktion 1 

Skyddsfunktion 1 erfordrar en 𝑃𝐿𝑟 = 𝑐. Nedan presenteras resultatet av 

ingång, logik och utgång för skyddsfunktion 1. 

 

 

 

Skyddsfunktion resulterar i ett 𝑃𝐹𝐻𝑑 = 7.87 × 10−7/h, vilket motsvarar 
𝑃𝐿 = 𝑑 

Skyddsfunktion 2 

Skyddsfunktion 2 erfordrar en 𝑃𝐿𝑟 = 𝑐. Nedan presenteras resultatet av 

ingång, logik och utgång för skyddsfunktion två.  

 

 

 

Skyddsfunktion resulterar i ett 𝑃𝐹𝐻𝑑 = 5.55 × 10−7/h, vilket motsvarar 
𝑃𝐿 = 𝑑 

Skyddsfunktion 3 

Skyddsfunktion 3 erfordrar en 𝑃𝐿𝑟 = 𝑐. Nedan presenteras resultatet av 

ingång, logik och utgång för skyddsfunktion tre. 

 

 

 

Siemens PLC 
6.0 × 10−9 

 

 

Isolerventil 

7.61 × 10−7 
 

Omron ljusridå 

2.20 × 10−8 
 

Nödstoppsknapp 

5.33 × 10
−7

 
 

Siemens PLC 
6.0 × 10−9 

 

hjhj 

6.0 × 10−9 
 

Kontaktblock 

1.60 × 10−8 
 

Återställningskna

pp 

1.60 × 10−8 
 

Siemens PLC 

6.0 × 10−9 
 

Isolerventil 

7.61 × 10−7 
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Skyddsfunktion resulterar i ett 𝑃𝐹𝐻𝑑 = 7.83 × 10−7/h, vilket motsvarar 
𝑃𝐿 = 𝑑  

Genom att jämföra Siemens logikenhet med Plutos logikenhet med 

hänsyn till säkerhet och pris:  

Skyddsfunktion 1 

 

 

 

Skyddsfunktionen resulterade i ett PFHd= 7.85 × 10−7h. 

Skyddsfunktion 2 

 

 

 

Skyddsfunktionen resulterade i ett PFHd=5.51 × 10−7/h. 

Skyddsfunktion 3 

 

 

 

Skyddsfunktionen resulterade i ett PFHd= 7.79 × 10−7/h. 

Pluto logikenhet är 30 procent billigare än Siemens logikenhet. I Plutos 

fall är felsäkra ingångar och utgångar inbyggda. I Siemens fall så är dessa 

separata.  

 

 

Pluto PLC 
2.0 × 10−9 

 

      Isolerventil 
7.61 × 10−7 

Omron ljusridå 
2.20 × 10−8 

 

Nödstoppsknapp 
5.33 ×  10−7 

 

Pluto PLC 
2.0 × 10−9 

 

hjhj 

6.0 × 10−9 
 

kontaktblock 
1.60 ×  10−8 

 

Återställningskna

pp 
1.60 ×  10−8 

 

Pluto PLC 
2.0 × 10−9 

 

Isolerventil 
7.61 ×  10−7 
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4.3 Komponent bytesintervall  

Enligt SS-EN 13849–1 så är uppdragstiden tillsammans med MTTFd, DC 

och CCF, reliabilitetsparametrar. Uppdragstiden är satt till 20 år och 

definieras som: 

”Tidsperiod som täcker den avsedda användningen av en SRP/CS.” 

Uppdragstiden tillsammans med T10d värdet bestämmer komponent 

bytesintervallerna. Uppdragstiden anger en yttre gräns för 

komponenterna i systemet. T10d är medelvärdet tills 10 procent av 

komponenterna misslyckas och resulterar i ett farligt fel. T10d värdet är 

en tiondel av MTTFd värdet för en komponent. Driftstiden för en 

komponent är då begränsad till T10d värdet om uppskattningen av PL 

och PFHd värdet ska fortsätta att gälla under samma villkor. Om T10d 

värdet understiger uppdragstiden, så måste komponenterna bytas ut i 

förebyggande syfte, det vill säga, innan tiden har passerat. Överstiger 

T10d värdet uppdragstiden så ska komponenten bytas ut efter 

uppdragstiden på 20 år. Ett exempel med beräkningar av 

komponentbytes intervaller enligt SS-EN ISO 13849-1:  

Lägesomkopplare, SW1B 

MTTFd= 2778 år 

MTTFd värdet för komponenten är begränsad till 100 år och räknas då 

som hög. 

𝑇10𝑑,𝑆𝑊1𝐵 = 2778 × 0,1 = 278 å𝑟 

Lägesomkopplaren, SW1B eliminerar behovet av ett förebyggande 

utbyte. Den har en driftstid som motsvarar 278 år och ska bytas ut efter 

20 år. 

Lägesomkopplare, SW2B 

MTTFd= 139 år 

T10𝒅,SW2B = 139 × 0,1 = 13,9 år 
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Lägesomkopplaren, SW2B ska bytas innan 13,9 år, så att villkoren för PL 

och PFHd värdet ska fortsätta att gälla för komponenten. 

 

Kontaktorrelä, K1B 

MTTFd= 56 år 

𝑇10𝑑,𝐾1𝐵 = 56 × 0,1 = 5,5 å𝑟 

Kontaktorreläet, K1B ska bytas ut innan 5,5 år, så att villkoren för PL 

och PFHd värdet ska fortsätta att gälla för komponenten. 

PLC 

MTTFd= 20 år 

T10𝒅,PLC = 20 × 0,1 = 2 år 

PLC:et ska bytas ut innan 2 år, så att villkoren för PL och PFHd värdet 

ska fortsätta att gälla för komponenten. 

Strömkonverterare, CC 

MTTFd= 20 år 

T10𝒅,CC = 20 × 0,1 = 2 år 

Strömkonverteraren, CC ska bytas ut innan 2 år, så att villkoren för PL 

och PFHd värdet ska fortsätta att gälla för komponenten. [12] 
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För att omvandla PFHd värdet till ett MTTFd värde används ekvation 

[20]. Utifrån MTTFd-värdet för komponenterna i projektet så bestäms det 

förebyggande underhållet enligt ISO 13849-1. I tabell 6 visas de 

beräknade MTTFd värdena för respektive komponent.  

 

Komponenter MTTFd 

Siemens PLC, 1511-F-1 PN 57078 år 

Siemens interfacemodul 57078 år 

Siemens felsäkert 

ingångskort/utgångskort 

114155 år 

Omron ljusridå 

sändare/mottagare 

10378 år 

Isolerventil 150 år 

Schneider Electric Nödstopp 214 år 

Schneider Electric 

Återställningsknapp 

7135 år 

Tabell 6: MTTFd 
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T10d värdet motsvarar bytesintervallet för komponenterna och är en 

tiondel av MTTFd värdet som anges nedan, i tabell 7. 

Komponenter 𝑇10𝑑 

Siemens PLC, 1511-F-1 PN 5708 år 

Siemens interfacemodul 5708 år 

Siemens felsäkert ingångskort 11415 år 

Siemens felsäkert utgångskort 11415 år 

Omron ljusridå sändare 1038 år 

Omron ljusridå mottagare 1038 år 

Isolerventil 15 år 

Schneider Electric Nödstopp 21 år 

Schneider Electric 

Återställningsknapp 

713 år 

Tabell 7: Bytesintervall av komponenter 

 

I projektet har ett komponent bytesintervall på 20 år valts till alla 

komponenterna. Bytesintervallerna i tabell 7 presenteras utifrån vad ISO 

13849–1 hänvisar till. Majoriteten av komponenterna ska bytas ut efter 

uppdragstiden.  
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5 Diskussion 
Skillnaderna mellan kompaktorn och rullmaskinen är stora, i synnerhet 

omfattningen. Rullmaskinen täcker ett mycket större område och är 

därmed mer komplex säkerhetsmässigt. I och med att den är uppdelad i 

fem zoner så blir den mer komplicerad säkerhetsmässigt. Kompaktorn 

täcker ett mindre område och är säkerhetsmässigt enklare och var inte i 

behov av alltför omfattande säkerhetslösningar. Likheter mellan dessa 

maskiner är att båda har öppna ingångar som är säkrad med ljusridå. I 

rullmaskinens fall så måste det vara öppna ingångar eftersom att 

transportrullband ska kunna transportera bort pappersrullar. I 

kompaktorns fall hade man planerat att konstruera staketet för två 

ingångar med grindbrytare. Svårigheten blir när en truck ska ansluta till 

området. Då är den öppna ingången med ljusridå en bättre lösning. 

Framförallt en flexiblare lösning. En nödstoppslina kan även användas i 

kompaktorns område. Nödstoppslina är användbar när stora områden 

ska säkras. Fördelen i jämförelse med nödstoppsknappar är att den 

lösningen är mer ekonomisk eftersom att den inte kräver kabeldragning 

i den utsträckning som nödstoppsknappar. Det som talar mot en sådan 

lösning är att kompaktorn täcker ett litet område och att det inte krävs 

så många nödstoppsknappar. Eftersom att en truck ska kunna ansluta 

till kompaktorns område så kan en viktig del vara att informera om 

riskerna till personalen, samt sätta upp varningstexter i både truck och i 

riskområdet. Enligt [18] så sker flest olyckor genom att den drabbade 

inte är medveten om risken. Det har funnits och finns fortfarande 

problem med för instängda maskiner som gör det svårt för operatörer 

och annan personal att utföra sitt arbete. Det kan även handla om för 

komplexa säkerhetslösningar som resulterar i att det helt enkelt tar för 

lång tid till att tillträda maskinen eller att återstarter är för långdragna. 

Det är oftast då överträdelser görs som resulterar i olyckor eller i värsta 

scenario, dödsfall.  
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Vid maskinbygge så är funktionalitet, användbarhet och säkerhet 

viktiga delar att utgå ifrån enligt [18]. De finns olika typer av standarder 

som ska följas och det kan vara komplicerat att förstå och tillämpa dessa 

på rätt sätt. Det finns bestämda ramar som underlag, men det är oftast 

ekonomi och användarvänlighet som bestämmer vilken typ av 

säkerhetslösning som ska väljas. De olika kategorierna (b,1-4) för 

säkerhet i styrsystem är ett sådant exempel där det finns utrymme för 

tolkning. Det framgår inte vilken typ av säkerhetslösning som 

egentligen passar ett visst system.  Vid studerande av kategorierna så är 

dessa matematiska modeller som bygger på statistik. Enligt [21] så är ett 

sätt att öka tillförlitligheten, att minska antalet komponenter i kedjan. 

Men även att välja bra komponenter, det vill säga komponenter med 

högt MTTFd värde eller lågt PFHd värde blir en essentiell del för att 

uppnå den PL-nivå som erfordras.  

Att jobba med förebyggande underhåll handlar om att i tid eliminera 

stora kostnader för bland annat haverier. Men även för att säkerställa att 

fortsatta villkor för säkerheten ska fortsätta att gälla för komponenter. 

Det vill säga PL eller PFHd värdet. Det handlar om att kontrollera sin 

utrustning på komponentnivå för att säkerställa att systemet inte 

medför farliga fel. Enligt [18] så är ett förutbestämt underhåll 

fördelaktigt om komponenternas livslängd och den förväntade tiden till 

fel finns. Underhållstillfället bör då vara kortare än det förväntade tiden 

till felet. Komponenten ska alltså bytas ut innan detta. I studien har inte 

komponenternas livslängd undersökts, utan enbart medeltiden till ett 

farligt fel. 
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Bytesintervallerna för säkerhetskomponenterna i projektet resulterade i 

väldigt höga värden som är svåra att hantera och beslutsamheten kring 

när komponenterna egentligen ska bytas ut blir svår att förutse. I 

projektet har dem beslutat att byta ut alla säkerhetskomponenter efter 

20 år. Att fastställa ett gemensamt komponent bytesintervall för alla 

komponenter kan möjligtvis vara att begränsa komponenterna utifrån 

ett ekonomiskt perspektiv. Men det kan även innebära att fastställa en 

struktur för att skydda sig från olyckor och produktionsstopp som är ett 

resultat av för gamla komponenter.  Majoriteten av komponenterna 

påvisade högre T10d värden än 20 år. Detta gäller alla, förutom 

isolerventilen som visade ett T10d värde på 15 år. En annan utgång 

skulle kunna valts till projektet, med ett bättre MTTFd värde. Men där 

spelar priset en viktig roll om det är ekonomiskt fördelaktigt att byta 

komponenten mot en annan eller att byta ut komponenten innan 15 år. 

ISO 13849-1 antar att felet på komponenterna är exponentiellt fördelad 

över tiden. Det vill säga den modell som används för att beräkna 

felintensiteten vid badkarskurvan. Denna modell skulle kunna 

implementeras i styrsystemet för att kunna kontrolleras via ett HMI. En 

annan aspekt skulle vara att undersöka FEMo som är ett sätt att 

modellera energiflöden genom elektriska, mekaniska och 

elektromagnetiska system [19]. Om denna metod skulle kunna 

appliceras på komponenter för att kontrollera bytes intervaller. 
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5.1 Etiska aspekter 

Problemet med säkerheten fortsätter att växa i takt med att ny teknik 

introduceras. Det kan uppstå stora problem med säkerheten när till 

exempel, industri 4.0 introduceras. När industrimaskinerna kopplas mot 

nätet för utbyte av information så får vi sköra system som sätter 

säkerheten i spel. Cyberattacker är ett fortsatt och växande problem för 

samhället, men inte minst för industrin. Agerar industrin som de gör 

med säkerheten, kring cyberattacker, att handling sker först när en 

olycka skett. Så hamnar vi plötsligt i ett annat läge, ett läge där all fokus 

kommer riktas mot att städa upp efter sig, istället för att förebygga detta 

i tid.  En del av problemet är att fokus tenderar att enbart riktas mot 

ekonomisk vinst när det gäller nya reformer av teknik. Men säkerheten 

hamnar dessvärre i skuggan. Det här är inte enbart ett problem för 

industrin, utan detta kommer bli ett stort problem för samhället 

gällande säkerhet och ekonomi. 
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6 Slutsatser  

Skillnaderna mellan kompaktorn och rullmaskinen visade sig vara stora. 

Inte minst omfattningen, men även riskerna. Rullmaskinen var i behov 

av fler säkerhetslösningar än kompaktorn. Dels för att den täcker ett 

större område, mer risker, samt att området är indelat i fem zoner. 

Likheten mellan dessa maskiner är att båda har öppna ingångar som är 

säkrad med ljusridåer. För att enkelt ansluta med truck till kompaktorn 

samt att ett transportband ska kunna transportera pappersrullar genom 

områden kring rullmaskinen. Varningstexter och information om risker 

är något som bör införas och introduceras för personalen som ska arbeta 

runt kompaktorn.  

De olika standarderna (b,1-4) för säkerhet i styrsystem är matematiska 

modeller som egentligen inte visar vilken säkerhetslösning som ska 

väljas för ett system. Genom att använda väl beprövade komponenter 

med ett högt MTTFd värde, kan kategori b resultera i ett kategori 1 

system. Kategori b och 1 är enkanaliga system där CCF inte behöver 

tillämpas. Likheten mellan kategori b och 1 är att de enbart ställer krav 

på komponenterna. Uppkommer ett fel så utför dessa kategorier inga 

åtgärder och detta resulterar då i förlust av skyddsfunktionen.  Kategori 

2 till skillnad från kategori b och 1, har en testkanal som kontrollerar fel 

under lämpliga intervall. Om ett fel upptäcks så ska systemet utföra en 

lämplig åtgärd. Likheten mellan kategori 3 och 4 system är att de är 

redundanta system, där systemet själv upptäcker felen. Skillnaden är att 

ett kategori 3 system inte detekterar alla fel och att en möjlig förlust av 

skyddsfunktionen kan ske. Medan ett kategori 4 system ska detektera 

alla fel i tid för att förhindra förlust av skyddsfunktionen. Vid kategori 

2, 3 och 4 så implementeras CCF och DC. Enligt ISO 13849–1 så är 

uppdragstiden driftstiden för en komponent. Oavsett hur högt MTTFd 

eller PFHd värde en komponent har så ska den bytas ut efter 

uppdragstiden.  
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Skillnaden i säkerhet mellan Plutos och Siemens logikenhet var någon 

tiondel och kostnadsmässigt 30 procent. Det som dock talar emot att 

använda Plutos logikenhet är att Siemens används till största del hos 

kunden. Man är inlärd på Siemens och då kan övergången vara för stor 

för att byta och prisskillnaden blir då för liten i jämförelse med tiden det 

tar att lära sig ett nytt system.    

6.1 Förslag till fortsatt arbete 

Fortsättningsvis bör en djupare studie göras i komponenternas 

livslängd för att undersöka när det är mest fördelaktigt att byta ut 

skyddskomponenter med hänsyn till säkerhet och ekonomi, i jämförelse 

med ISO 13849-1.
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