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Abstract 
Vattenfall is about to create a standard that will be used during inspec-

tions of their generators. The method chosen to create the new standard 

is to speak with people that works with the inspection of the generators. 

They have a lot of experience and knows how to interpret signs and 

when it is time to maintain the generator. The purpose is to see and take 

care of problems before they lead to a breakdown. That is made by 

using condition based maintenance. To estimate how to do the right 

assessment when noticing different behaviour of the generator was not 

the only problem. It is also difficult to understand what should be 

checked during inspection and there for a new inspection list has been 

created. To make data collection useful there must be a proper way in 

handling data. When handling data in a correct manner the opportunity 

to make the right decisions based on facts increase.  
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Terminologi och förkortningar 
Den nomenklatur som används hos Vattenfall när det handlar om 

underhåll bygger på SS-EN 13306:2010, Underhåll – Terminologi. Nedan 

beskrivs några av dessa och även andra förekommande termer och 

förkortningar i rapporten. 

Aggregat turbinen tillsammans med generatorn och tillhörande 

utrustning  

Axiellt 

 

samma riktning som en roterande axel 

Blånad tecken på att metallen utsatts för hög värme  

CBM  Condition Based Maintenance, tillståndstyrt underhåll 

Enhet del, komponent, anordning, delsystem, funktionell 

enhet eller system som kan bli individuellt beskriven 

och är välkänd. 

Fretting/ 

Passrost 

bildas av små rörelser och vibrationer mellan två 

metallytor. Produkten blir järnoxid som fungerar som 

ett slipmedel. Det torra pulvret är rödbrunt och när det 

blandas med vatten eller olja blir det mörkbrunt. 

Glimmning små urladdningar inom isolationssystem som bryter ner 

isolationen.  

Inspektion Undersökningen för att se att generatorn uppfyller 

ställda krav görs genom att mäta, observera, eller testa 

relevanta egenskaper hos generatorn.  

Radiellt 

 

riktningen är vinkelrät ut från rotationslinjen, samma 

riktning som axelns radie 

RCM Reliability Centered Maintenance 

Tangentiellt  

 

riktningen följer axelns omkrets 

Tillförlitlighet 

 

förmåga att utföra arbete både när man vill och även på 

det sätt som önskas 

Tillgänglighet 

 

är ett mått för att beskriva driftsäkerhetsegenskapen 

Underhåll 

 

Enligt SS-EN: Kombination av alla tekniska, 

administrativa och ledningens åtgärder under en enhets 

livstid i syfte att vidmakthålla den i, eller återställa den 

till, ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd 
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funktion. 

Vikbleck 

 

är tillverkat av ett mjukt material och placerad under 

skruvhuvudet, bulten eller mutter. Genom att vika upp 

en del av vikblecket låser man skruvhuvudet.  

Översyn är en omfattande uppsättning underhållsåtgärder som 

utförs i förebyggande syfte för att bibehålla den nivå 

som krävs för generatorns utförande.  
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1 Introduktion 
Vattenfalls vattenkraftverk är fördelade på 56 stycken vattenkraftverk 

som tillsammans har 127 stycken aggregat. För att säkerställa en hög 

tillgänglighet på dessa aggregat kommer Vattenfall skapa en standard 

för generatorinspektion. Idag saknas ett gemensamt arbetssätt för alla 

älvar och även inom älvarna förekommer skillnader i utförande, be-

dömningar och informationshantering. Inom Vattenfall har samma 

punkter behandlats vid inspektioner, men arbetet görs på olika sätt och 

är inte jämförbara, spårbara eller repeterbara.  

Punkterna som inspekteras fastställdes för 20 år sedan när Vattenfall 

gjorde ett gediget arbete enligt RCM för att ta fram inspektionspunkter 

och reflektera över vilka möjliga fel och dess konsekvenser som kunde 

inträffa för varje inspektionspunkt. Tyvärr är materialet både komplice-

rat att hantera och även att arbeta med. Dessutom krävs kontinuerliga 

uppdateringar för att systemet ska fungera. Därför används systemet 

inte idag vilket gör att behovet är stort för ett förändrat arbetssätt. 

De flesta generatorer hos Vattenfall stoppas en gång om året för över-

syn. Då kontrolleras förutbestämda punkter och dessa kontrollpunkter 

har ett intervall på 1, 2, 4, 8, 16 eller 24 år. Syftet är att se att enheterna 

fungerar som de ska för att klara av att utföra sitt arbete. Översyn kan 

göras på förutbestämda tidsintervall eller efter ett visst antal drifttim-

mar. För att kunna göra en översyn kan enheten behöva plockas isär 

antingen delvis eller helt och hållet. I Göta älv är det många aggregat 

och därför görs det större kontroller vart tredje år på alla generatorer för 

att hinna med. Dessutom bidrar dessa aggregat inte så mycket till den 

intermittenta driften utan de går mer kontinuerligt vilket gör att de 

troligtvis slits mindre. För att personalen, vid alla älvar, ska veta vilka 

kontrollpunkter som gäller skrivs det ut en arbetsorder för varje enskild 

kontrollpunkt. På arbetsordern finns en kort instruktion. Även en lista 

med alla arbetspunkter i bokstavsordning och vem som ska utföra 

respektive punk finns att tillgå. Utöver det genomförs varannan vecka 

en rond för att koll av mätare, känna, lyssna och se om någonting verkar 

annorlunda. 

Att skapa en ny standard är ett omfattande arbete som kommer att 

fortgå hos Vattenfall under en tid framöver. Uppdraget är att ta fram 
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underlag för att sedan kunna skapa standarden. Genom intervjuer, med 

dem som idag genomför generatorinspektioner, har det tagits reda på 

hur generatorinspektionerna fungerar idag och vad som önskas i fram-

tiden. Även hur själva inspektionen går till och vad de tittar på. Om 

inspektionspunkterna är relevanta och sker med rätt intervall. Vad 

gäller mätresultat valdes redan från början att inte kontrollera dessa då 

de inte framtagits på ett standardiserat sätt.  I underhållssystemet SAP 

har dessa mätprotokoll inte lagrats om de inte är en del av rapporten, 

utan det är något som kan finnas ute på kraftstationerna.  

Önskan från Vattenfall är att underlaget ska tas fram med nya ögon av 

någon som inte har starka åsikter i grunden utan kan ta till sig av allas 

åsikter och därefter skapa något bra av dessa. 

Genom att följa en standard kommer inspektionen utföras på samma 

sätt för alla generatorer och hanteringen av data kommer att följa 

samma struktur. Det kommer inte enbart att underlätta själva inspekt-

ionen utan även planering både vad gäller att fatta rätt beslut för åtgär-

der och även för framtida inspektioner. 

När det i framtiden krävs en förstudie för att besluta om en generator 

ska förnyas eller om vidmakthållande åtgärder ska sättas in kommer 

mycket av underlaget för beslut redan att finnas. Med fullständiga 

inspektionsprotokoll och korrekta inspektionsrapporter kommer förstu-

dien endast kräva kompletterande kontroller, mätningar och undersök-

ningar. 

1.1 Syfte 

Det övergripande syftet är att den här rapporten ska ge förutsättning för 

det fortsatta arbetet med att ta fram en standard för generatorinspekt-

ion. Generatorinspektioner är det första området som Vattenfall vill 

standardisera och därefter kommer samma arbete att genomföras med 

turbinen och sedan även på andra delar i kraftstationen. Genom att 

skapa ett bra underlag här kommer arbetet med standarden för ytterli-

gare inspektioner att underlättas. 

1.2 Mål 

Målsättningen är att utarbeta underlag för framtida standard för genera-

torinspektion där även bedömning med tillhörande kriterier finns med. 

Det är viktigt att allt dokumenteras för att så småningom få fram en 
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historik som gör att varje enskild generator kan följas. Därefter kan 

faktabaserade beslut grundade på generatorns tillstånd tas. Rapporten 

kommer även generera en nulägesbedömning och önskemål om hur 

lösningen ska se ut. Målsättningen är även att visa hur viktig vattenkraf-

ten är för att upprätthålla frekvensen i elnätet genom att beräkna vad 

som händer vid produktionsbortfall. 

1.3 Avgränsningar 

Att fatta beslut om åtgärder kommer inte att behandlas i den här rap-

porten. Samma fel kan leda till olika åtgärder. Bland annat beror det på 

hur mycket tid som är kvar av generatorns förväntade livslängd, vilken 

klassning generatorn har, om det finns garanti på den felande enheten, 

tillgång på reservdelar, hur många aggregat som finns på kraftstationen, 

vilket vattenmagasin man har med mera. Det är ett beslut som i varje 

enskilt fall måste fattas av anläggningsingenjören och ibland även i 

samråd med tekniskt ansvarig. 
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2 Teori 
Först beskrivs Vattenfalls vision och hur underhållet sker idag. Därefter 

följer en kort beskrivning av hur RCM fungerar då det är RCM som 

ligger till grunden för hur inspektionen utförs idag. I framtiden kommer 

inspektionen att ha större fokus på tillståndsstyrt underhåll och det 

beskrivs innan näst sista delen som handlar om hur generatorn är 

uppbyggd. Sista delen handlar om vad som händer med nätfrekvensen 

vid bortfall av en generator. 

 

2.1 Vattenfall 

Det är svenska staten som äger Vattenfall AB och visionen är ”Energy 

You Want”. Genom att erbjuda lättillgängliga och innovativa energilös-

ningar för kunder och hela samhället vill Vattenfall vara en engagerad 

partner. För att trygga en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörj-

ning har Vattenfall som mål att vara ledande inom hållbar produktion.   

Ledande inom hållbar konsumtion, ledande inom hållbar produktion, 

motiverade och engagerade medarbetare och effektiv verksamhet är de 

strategiska ambitioner för att kunna förverkliga visionen, visas i figur 1. 

De viktigaste delarna som det här arbetet berör effektiv produktion, 

stark utveckling och verksamhetsoptimering [1]. 
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Figur 1. Vattenfalls strategiska ambitioner [1].  

Idag sker en del av generatorns underhåll genom att förutbestämda 

punkter inspekteras med vissa intervall. Därefter är det tillståndet som 

avgör vilken åtgärd som ska sättas in. Vissa delar är övervakade med 

främst temperatur- och vibrationsgivare. Förebyggande underhåll 

används också. Då sker underhållet vid förutbestämda intervall eller 

enligt förutbestämda kriterier. Avsikten är att minska sannolikheten för 

fel eller degradering av en enhets funktion. Målsättningen är att allt 

underhåll ska vara tillståndsstyrt och alla beslut ska bygga på fakta. Det 

innebär att det förebyggande underhållet består av kontroller och över-

vakning av en enhets tillstånd avseende dess funktion och egenskaper 

och de åtgärder det leder till. Hur det hänger ihop visas i figur 2. 
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Figur 2. Generatorns underhåll idag och det underhåll som eftersträvas 

[2].  

2.2 RCM 

RCM står för Reliability Centered Maintenance och är ett koncept som 

bygger på att fastställa hur underhåll ska utföras beroende på hur viktig 

en enhet är, hur stor risken för ett avbrott är och hur stor sannolikheten 

är för att ett fel ska inträffa. Man vill veta sannolikheten för att kunna 

upprätthålla en önskad funktion under en viss tid. Syftet med RCM är 

främst att begränsa ett fels påverkan och inte att förhindra uppkomsten 

av ett fel. Ett fel kan i värsta fall leda till skador och även dödsfall. Även 

miljön kan påverkas i negativ riktning. Dessa aspekter måste tas hänsyn 

till för att göra så mycket som möjligt för att begränsa följderna av ett 

fel. 

Både inverkan i närheten av felet och även hela systemets påverkan tas 

med då riskerna identifieras. Det finns främst två olika nivåer av fel som 

ska tänkas på. För det första finns det plötsliga fel som inte kan förutses 

genom tester eller inspektioner. För det andra finns det fel som förvärras 

gradvis och som kan förutsägas med korrekta undersökningar och 

inspektioner. Dessa fel upptäcks genom gradvis förändring av värdet 

som mer och mer avviker från det specificerade arbetsintervallet. För att 

hitta krävs mätningar och tester som därefter jämförs med tidigare 

mätningar och tester samt jämförelse med specificerade värden. Det 

finns även fel som ökar med enhetens ålder och dessa fel kan ibland 

uppträda som plötsliga fel och ibland sker förändringen gradvis. 
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Vid användandet av RCM är det sju frågor som ska besvaras i tur och 

ordning då frågorna bygger på varandra;  

1. Funktion. Vad är funktionen och vad ska funktionen klara av att 

utföra i just den här driftssituationen?  

2. Funktionsfel. På vilka sätt kan enheten misslyckas med att upprätt-

hålla den önskade funktionen?  

3. Felsätt. Vad är det som orsakar varje funktionsfel? 

4. Konsekvenser av felet. Vad händer vid varje felsätt? 

5. Konsekvenser av felsättet. På vilket sätt påverkar konsekvenserna av 

felet? 

6. Förberedande av åtgärder. Vad ska göras för att förutsäga eller före-

bygga varje fel? 

7. Åtgärder vid oförutsedda fel. Vad ska göras om man inte kan identifi-

era förebyggande åtgärder?  

Funktion. Det är viktigt att veta exakt vad enheten gör, vilket arbete den 

ska utföra. Vet man inte funktionen är det omöjligt att veta om enheten 

är ”as good as new” efter en reparation eller utbyte. Funktion kan defi-

nieras på två sätt. Den ena är den önskade funktionen som behövs och 

det andra är den funktion som enheten är kapabel att utföra, den in-

byggda kapaciteten. 

Funktionsfel. Ett fel är när en enhet inte längre fungerar på det sätt som 

användaren vill att den ska fungera. En enhet kan ha många olika fel 

och alla dessa fel måste listas.  

Felsätt. Ett funktionsfel orsakas av ett felsätt. Varje felsätt kan ha flera 

olika orsaker. Dessa orsaker listas också. 

Konsekvenser av felet. För att förstå vad som händer när ett felsätt 

uppkommer tittar man på konsekvenserna från olika aspekter. För det 

första måste man vara säker på att ett fel har uppkommit och hitta bevis 

på att någonting är fel. Fastställa om felet är ett hot mot säkerheten eller 

miljön. Se om produktionen eller driften påverkas av felet. Om felet kan 

leda till fysiska skador. Veta hur felet ska hanteras och hur det repare-

ras. 
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Konsekvenser av felsättet. Från konsekvenser av felet får man informat-

ion om vad som händer och konsekvenser av felsättet beskriver hur och 

hur stor roll händelsen spelar. Det är viktigt att veta för att kunna fatta 

beslut om någon åtgärd ska vidtas eller inte. Om det är farliga och/eller 

kostsamma konsekvenser av felet är det viktigt att minska hur ofta det 

händer och/eller allvarlighetsgraden eller på något sätt undvika, minska 

eller eliminera konsekvenserna.  Om konsekvensen av felet är små och 

billiga behöver ingen åtgärd vidtas.  

Förebyggande åtgärder. Om konsekvensen av felsättet skulle kunna 

vara farligt och/eller kostsamt är det viktigt att ta reda på hur det är 

möjligt att förutsäga eller förhindra varje fel. Det handlar med andra ord 

om förebyggande underhåll. Om det inte finns något bra sätt att hantera 

felet på kan det bli nödvändigt att designa om eller ändra utrustningen. 

Ett annat sätt att öka säkerheten är att använda tillståndsbaserat under-

håll. Det är omöjligt att förhindra uppkomsten av alla typer av fel, men 

finns risk att ett eventuellt fel orsakar personskador eller påverkar 

miljön negativt är det omdesign som gäller. 

Åtgärder vid oförutsedda fel. Det är omöjligt att ta alla möjliga felorsa-

ker i beräkning. Många olika enheter är sammankopplade och det som 

drabbar en enhet kan ge utslag hos en annan enhet. Men med bra över-

vakningsutrustning, anpassade inspektioner och personal med rätt 

kompetens kommer fel att kunna hanteras både innan det inträffar och 

när felet har inträffat [3]. 
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2.3 CBM – Tillståndsstyrt underhåll 

Enligt SS-EN 13306:2010 är tillståndsstyrt underhåll ett förebyggande under-

håll som inkluderar en kombination av övervakning och/eller inspektion 

och/eller analyser och efterföljande underhållsåtgärder. Notera att övervakning 

och/eller inspektion och/eller tester kan vara schemalagda, på begäran eller 

kontinuerligt [4].  

2.4 Beskrivning av tillståndsstyrt underhåll 

Underhåll delas till att börja med in i två delar, vilket visas i figur 3.  

Antingen görs en åtgärd eller kontroll innan funktionsfelet upptäcks och 

är då ett förebyggande underhåll eller så är det avhjälpande underhåll 

som görs först efter att ett funktionsfel har upptäckts. Det förebyggande 

underhållet kan också delas in i två delar. Då underhållet sker enligt 

schema eller visst antal operationer används förutbestämt underhåll. 

Vattenfall vill främst arbeta med tillståndsstyrt underhåll där det är 

tillståndet hos enheten som avgör när det är dags att utföra en åtgärd 

för att upprätthålla enhetens funktion.  

 

Figur 3. Underhållets uppbyggnad, där Vattenfall strävar mot tillstånds-

styrt underhåll [egen bild].  
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Tillståndsstyrt underhåll är ett underhållssystem som passar bra när 

felen är kostsamma och/eller produktionsförlusterna är stora. Genom att 

göra regelbundna inspektioner, mätningar, tester eller övervakning kan 

det göras en bedömning för att avgöra när det är dags för service, utbyte 

eller justeringar. De kan kontrolleras genom att använda subjektiva 

sinnen såsom syn, hörsel, känsel och lukt eller genom att mäta antingen 

återkommande eller kontinuerligt och genom att använda olika testme-

toder för att detektera slitage. Det man vill åstadkomma med metoden 

är att reducera risken för oplanerade stopp samtidigt som enheten 

används hela dess livslängd och inte byts ut i förtid. Det bästa vore om 

man kunde definiera ett objektivt värde och kriterier för att fastställa om 

en enhet befinner sig i det tillstånd som är önskvärt eller inte. Dock är 

det svårt att sätta exakta gränser för att alla maskiner är unika och har 

olika förutsättningar. Även om man kan fastställa exakta gränser för 

funktioner då det handlar om underhåll så kan bedömningen vara 

subjektiv. Enheter kan fungera utanför sina gränsvärden, men i sam-

band med att man går utanför gränsvärdena så innebär det vissa risker. 

Det är viktigt att de som jobbar med underhåll kan förklara gränserna 

för de som arbetar utanför sin egen avdelning för att skapa förståelse. 

2.4.1 Metoder för övervakning 

CBM används för att reducera risken för oplanerade stopp samtidigt 

som enheten används hela dess livslängd och inte byts ut i förtid. Både 

själva stoppet i sig och att byta ut delar i förtid är stora kostnader. Så när 

underhållet är optimalt kommer systemets driftsäkerhet att öka, kostna-

der för underhållet kommer att minska, enheternas funktionssäkerhet 

kommer att öka och säkerheten kommer att öka. Det ger ekonomiska 

fördelar samtidigt som personalen kan användas på ett effektivare sätt. 

Samtidigt minskar risken för olyckor, där personal riskerar att skadas, 

då planerade åtgärder är säkrare än snabba oplanerade åtgärder [5]. 

Vid långa avbrott beror det vanligtvis på grund av problem med 

isolationen både på statorlindningen och rotorlindningen. Skadorna 

beror på att generatorn utsätts för mekanisk stress, elektrisk stress och 

stress på grund av värme. Konsekvenserna av skadorna leder till 

minskade intäkter på grund av förlusten av kraft, för att inte nämna 

kostnaden för reparation av generatorn. En bra diagnostisk av 

generatorns isoleringstillstånd kan undvika stora skador, vilket ger 

förlängd maskinteknisk livslängd och förbättrad tillgänglighet. 
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Det har konstaterats av Electricité de France som har mer än 1200 vat-

tenkraftsgeneratorer av varierande storlekar. Forskning i över trettio år 

har gjorts genom dielektriska tester för att kontrollera statorlindningens 

isolation. Så det utgör ett stor lager av erfarenheter från många genera-

torer under en lång tidsperiod. 

De nya riktlinjerna för vattenkraftsgeneratorerna hos Electricité de 

France syftar till hög tillgänglighet och reducerade underhållskostnader. 

Därför har operatörerna i Hydropower Generation strävat efter att 

förbättra och organisera övervakningen av utrustningen särskilt för 

generatorerna. 

För att upptäcka avvikelser har the Hydroelectric Generating Depart-

ment of Electricté de France beslutat om tre viktiga kontroller: 

 Dielektriska, elektriska, termiska och vibrationstester samt akus-

tiska tester. 

 Generatorispektion som genomförs visuellt. 

 Undersökningar av samplingar från generatorer i drift. 

När dessa tre typer av prov sammanställs och utvärderas i kombination 

med erfarenhet av hur nedbrytningsmekanismer fungerar kan en 

ganska exakt diagnostik ställas om generatorns tillstånd. En detaljerad 

teknisk analys kan därefter utföras för att sedan bestämma det mest 

lämpliga underhållsförfarandet för generatorn [6]. 

Det finns många olika metoder för att övervaka och förutsäga slitaget 

hos maskiner och processer. Där är elektriska mätningar, mekaniska 

mätningar, temperaturmätningar och oljeanalyser de mest använda. 

Vilken metod man väljer beror på felets utvecklingstid, tillgängliga 

resurser och kostnader. Utrustning som är enkel att byta ut är onödig att 

övervaka utan istället får enheten vara med så länge den håller och 

därefter byts den ut. Fel som uppkommer väldigt hastigt är också onö-

diga att övervaka då man ändå inte hinner sätta in någon åtgärd [5]. I 

figur 4 visas vad man kan detektera i förhållande till tid. Vibrationer 

uppkommer 1–9 månader innan haveri, partiklar i oljan syns 1–6 måna-

der innan haveri, termografi 3–12 veckor innan haveri, oljud kan höras 

1–4 veckor innan haveri och när värmestegring kan kännas med handen 

är det 1–5 dagar tills haveriet inträffar [8].  
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Figur 4. Hur fel kan detekteras i förhållande till tid [9].  

2.4.2 Vibrationer 

En mekanisk mätning är att mäta vibrationer. Vibrationerna orsakar 

ljudvågor som sprids genom maskinen. Frekvensen mäts som antalet 

fluktuationer eller perioder per sekund, Hz (Hertz). Genom att mäta 

vibrationer kan fel upptäckas på ett tidigt stadium och vanliga orsaker 

som gör att vibrationer uppkommer är: 

 Dålig smörjning 

 Onormalt slitage 

 Feltillstånd i lager 

 Obalans 

 Felriktning 

 Krokig/skev axel 

 Elektriska fel 

Vibrationer är något som är unikt för varje maskin. En maskin som 

vibrerar 4mm/s kan fungera alldeles utmärkt medan en liknande maskin 

har ett allvarligt fel när maskinen vibrerar 3mm/s. Därför måste inställ-

ningen för larm ställas in för varje enskild maskin [5].  

2.4.3 Töjning 

På grund av det ofta och snabbt uppstår lastväxlingar finns det risk att 

fel som statorexcentricitet, inspänd axel och andra fel som belastar 
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stödstrukturen med en statisk last uppstår. Dessa fel är svåra att detek-

tera med vibrationsmätning. På roterande delar kan det uppstå stora 

växlande belastningar som inte ger upphov till vibrationer. Roterande 

delar riskerar då att få utmattningsskador. Så istället för att mäta vibrat-

ioner mäts töjningar och krafter som belastar axel och stödstruktur. Den 

typen av mätning klarar av att mäta både statiska och dynamiska be-

lastningar. Risken för att skador ska uppstå på aggregatet går att be-

döma av resultatet från mätningarna [10].  

2.4.4 Elektriska mätningar 

De vanligaste elektriska mätningarna är impedansmätning och megg-

ning, där man mäter isolationsresistansen. Impedansmätning görs 

genom att helst mäta polerna en och en, men ibland kan det vara svårt 

att komma åt och då mäter man två och två eftersom det är lättare för då 

har man polöverkopplingen på samma sida. Man öppnar en lucka och 

sedan baxar man runt rotorn och får på så sätt samma luftgap vid alla 

mätningar vilket gör jämförelsen enklare och mer korrekt. Det man ser 

är om det varvkortslutning. Mäter man över en pol får spänningsfallet 

max avvika med 2% från föregående uppmätta pol då det gäller nyare 

poler och för äldre poler kan man acceptera en avvikelse på 4% [11]. 

När meggning görs skickas en likspänning genom den krets, sta-

torlindning eller rotorlindning, som ska undersökas. Det går då en 

ström genom kretsen och isolationsresistansen kan då beräknas då 

resistansen är resultatet av spänningen dividerat med strömmen. För att 

vara bra ska isolationsresistansen vara så hög om möjligt. Är värdet lågt 

tyder det på svaga eller skadade isoleringar, felkopplingar eller korts-

lutningar [12].  

2.4.5 Oljeprov 

Oljeprov tas med jämna mellanrum och då kontrolleras bland annat om 

det finns partiklar i oljan som är en indikering på att metall nöter mot 

metall [5]. Det som undersöks på oljelabbet är; skumning, pH-värde, 

viskositet, grumlighet, partiklar, lukt och färgförändringar. Beroende på 

vilket svar man får tillbaka beslutas om filtrering, raffinering eller byta 

av olja. Beroende på problemet så kan det vara aktuellt att leta rotorsa-

ken till oljans förändring [13].  
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2.5 Generatorn 

Generatorns uppgift är att omvandla rörelseenergin, som skapas när 

vattnet roterar turbinen, till elektrisk energi som via elnätet skickas ut 

dit efterfrågan finns [14]. En generator i genomskärning visas i figur 5 

och hur det ser ut uppifrån på en fyrpolig synkronmaskin med utpräg-

lade poler visas i figur 6. 

Mataren har till uppgift att alstra den likström, som krävs för magneti-

seringen av rotorns poler. Reglering av spänningen och den reaktiva 

effekten från generatorn sker genom att variera magnetiseringsström-

men. Magnetiseringsströmmen leds ner via nedledarskenan och ut till 

rotorlindningen hos polerna som sitter på rotorringen. För att skapa ett 

kraftigt magnetfält är magnetiseringsströmmen hög. Statorlindningen 

får en spänning som induceras med hjälp av det kraftiga magnetfältet. 

Statorn och rotorn visas i figur 6. Statorlindningen är isolerad dels 

mellan lindningsvarven i härvan och dels är härvan isolerad mot om-

givningen. Plast-, lack- och glasfibermaterial är olika typer av isoler-

material. Härvändorna är stagade för att framförallt vid kortslutning 

motverka de krafter som uppstår mellan de olika härvorna. Stator-

lindningen ligger i spår i statorkärnan. Statorkärnan är uppbyggd av ett 

laminerat plåtpaket [15]. Genom laminering minskar virvelströmsförlus-

terna [16]. Ytterst finns statorstommen och på utsidan av den är stator-

kylarna placerade [15].  

Det är övre och nedre bärarmararna som tar upp lasten från det station-

ära och roterande delarna av generatorn och turbinen för att sedan 

överföra lasten till fundamentet. Det är dessa laster som utgör den 

axiella kraften som verkar på bärlagret och de radiella krafterna som 

verkar på styrlagret [17].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Fyrpolig synkronmaskin med utpräglade poler [15].  
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Figur 5. Generator i genomskärning.  

 

2.6 Frekvens 

Att varje generator är driftsäker är av stor vikt för att hålla frekvensen 

på elnätet stabilt. När en generator slutar leverera elektrisk energi sjun-

ker frekvensen på elnätet. Hur snabbt frekvensen sjunker är en kombi-

nation av hur stor effekt som saknas och från vilken kraftkälla effekten 

kommer från [18]. För att frekvensen ska vara konstant krävs det att det 

genereras precis så mycket el som konsumeras i varje ögonblick. Precis 

som att konsumtionen förändras hela tiden sker även förändringar i 

möjligheten att generera el. I systemet för generering kan det uppstå fel 

vid själva genereringen, vid överföringen och vid distribueringen. 

Konsekvensen när konsumtion och produktion inte är lika är att fre-

kvensen då varierar. Elnätet består av ett stort sammanhängande system 

där kapaciteten för generering är mycket stort i jämförelse med de 

förändringar som kan tänkas uppstå [19]. 
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Alla roterande system som levererar elektrisk energi bildar tillsammans 

ett system där den gemensamma rörelseenergin utgör en tröghet mot 

förändringar i systemet. Den mekaniska balansen består av det brom-

sande vridmomentet från den elektriska belastningen och det drivande 

vridmomentet från turbinerna. Trögheten benämns tröghetsmoment 

[20]. Tröghetsmomentet för vattenkraft är 2s, vindkraft 0s, kärnkraft 7s 

och värmekraft 3s. Förbrukningen har ett tröghetsmoment på 4s [21]. 

För att se vad som händer vid bortfall av en generator visas nedan en 

beräkning. Beräkningen görs för en sommardag i juli. Uppgifter om 

förbrukning och produktion hämtas från svenska kraftnäts hemsida och 

visas i figur 6.   

 
Figur 6. Produktion och förbrukning 2016-07-27 [18].  

För att beräkna hur mycket frekvensen sjunker per sekund används 

formeln nedan; 

 

 
0

2

df P
f

dt H


   

 

 

Där; 

 

H: Systemets tröghetskonstant 
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0f : Den aktuella frekvensen när störningen inträffar 

P : Effektförändringen [22]. 

 

Gerard, som finns i Harsprånget och ägs av Vattenfall, är den största 

generatorn i Sverige med en effekt på 475MW [23]. 

 

Genom att sätta in värdena för den aktuella sommardagen och låta 

Gerard falla bort beräknas hur mycket frekvensen skulle sjunka. 

 

Först beräknas effektbortfallet; 
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Sedan beräknas tröghetskonstanten för systemet; 
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Då dessa värden finns kan frekvensförändringen per sekund beräknas; 
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Det kan antas att det tar 7,5 sekunder för systemet innan primärreserven 

stabiliserar frekvensen. Det innebär att frekvensen hinner sjunka 

7,5*0,124=0,933Hz. Om frekvensen ligger på 50Hz vid bortfallet kommer 

frekvensen att gå ner till 50–0,933=49,067Hz. 

 

Enligt SS-EN 50160:2010, ”Spänningens egenskaper i elnät för allmän 

distribution”, ska frekvensen ligga mellan 49,5Hz och 50,5Hz under 

99,5% av ett år. Under 100% av tiden ska frekvensen ligga mellan 47Hz 

och 52Hz [19]. 
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Ytterligare måste hänsyn tas till vart i nätet bortfallet sker. När en 

produktionskälla faller bort och ersätts av den momentana 

masströgheten från en annan produktionskälla kan ersättningskällan 

vara belägen långt ifrån den ursprungliga produktionskällan. Det 

medför att flödena i kraftledningarna ändras och för att inte 

stabilitetsproblem ska uppstå är det viktigt att det finns tillräckligt med 

marginaler i överföringsnätet [20].  

 

För att se vad som händer om all kärnkraft istället skulle ersättas med 

vindkraft gjordes en ny beräkning; 

 

Först beräknas effektbortfallet; 
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Sedan beräknas tröghetskonstanten för systemet; 
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Då dessa värden finns kan frekvensförändringen per sekund beräknas; 

0
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df P
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Det kan antas att det tar 7,5 sekunder för systemet innan primärreserven 

stabiliserar frekvensen. Det innebär att frekvensen hinner sjunka 

7,5*0,262=1,96Hz. Om frekvensen ligger på 50Hz vid bortfallet kommer 

frekvensen att gå ner till 50–1,96=48,04Hz. 

 

Nedan, figur 7.1, 7.2 och 7.3, visas vad som händer med RMS-värdet för 

spänningen när frekvensen ändras. Figurerna är beräknade i Excel 

genom följande formel; 
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Figur 7.1. Spänningens RMS-värde vid 50Hz. 

 

 
Figur 7.2. Spänningens RMS-värde vid 49,067Hz 
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Figur 7.3. Spänningens RMS-värde vid 48,04Hz 
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3 Metod 
Det här examensarbetet bygger till stor del på intervjuer. De som arbe-

tar, inspekterar och underhåller är de som har mycket kunskap om 

generatorerna. Tanken är att deras erfarenhet utgör en bra grund för hur 

inspektionen ska utföras och bedömningar göras. I Appendix A åter-

finns frågeställningarna som ligger till grund för intervjuerna. Hos 

Vattenfall blir det ett nytt sätt att arbeta och förhoppningen är att stan-

darden kommer att bli lättare att implementera då personalen får möj-

lighet att påverka. Tidigare förändringsarbeten har till större del kom-

mit som skrivbordsprodukter och en och samma arbetsmetod har inte 

använts under någon längre tid. 

I kapitel 4 beskrivs generatorn och en nulägesbedömning som beskriver 

hur inspektionerna fungerar idag. Även önskemål om hur inspektioner-

na ska se ut i framtiden beskrivs. 

Då generatorinspektionerna utförs på olika sätt hos framförallt de olika 

älvarna var det viktigt att intervjuerna gjordes så att så många olika 

åsikter som möjligt fick komma fram. Beskrivningen av generatorn har 

delats upp mellan Kent Wiklund som utför alla generatorinspektioner 

för Luleälven, Tomas Holmqvist som är anläggningsingenjör för 

Umeälven, Andreas Kjellsson som är underhållschef för Ångermanälven 

och Lars Baltgren som är anläggningsingenjör för Göta älv. Tanken var 

att alla skulle hinna titta igenom alla delar för att komma med kommen-

tarer och tillägg, men den delen har bara hunnits med delvis. Gick 

istället vidare med att börja titta på bedömningskriterier och det resulta-

tet redovisas under resultat. 

Beskrivningen av generatorinspektionen bygger på okulära inspektion-

en tillsammans med praktiska mätningar. För att se in i framtiden 

gjordes även en intervju med Magnus Holmbom som är ansvarig för att 

implementera OSI PI hos Vattenfall. För att balansera den intervjun 

hade det varit intressant att prata med de som idag använder systemet, 

men det är än så länge ett pilotprojekt. Att göra uttalanden idag skulle 

inte ge en rättvis bild av systemet jämför med hur det kommer att 

fungera när det är riktigt integrerat och har ställts in med korrekta 

värden. 
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Sist är det en intervju med Lars-Åke Stenmark som arbetar på Statkraft 

för att få en jämförelse med hur det kan fungera hos andra företag och 

hur de resonerar kring generatorinspektioner. 
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4 Genomförande 
Under arbetets gång har många intervjuer genomförts för att se hur det 

fungerar idag och vad som önskas göras annorlunda. För att komma till 

bedömningskriterierna har hela inspektionsproceduren gåtts igenom 

och allt detta redovisas i punkt 4.1 till punkt 4.5. 

Tidigt i arbetet framkom önskemål om ett bra inspektionsprotokoll. 

Genom att sammanställa flera bra protokoll som använts tidigare skap-

ades ett nytt inspektionsprotokoll. Alla delar finns inte med än, men 

själva upplägget och strukturen är godkänd. Genom att använda ett bra 

inspektionsprotokoll skapas förutsättningar för en bra inspektionsrap-

port. En bra inspektionsrapport, som är sökbart, skapar förutsättningar 

för faktabaserade beslut. Hur det fungerar beskrivs under punkt 4.6. 

Hittade ett intressant citat som belyser vikten av underhåll som är 

skrivet av Christer Idhammar som är en av grundarna av Idhammar 

AB. Det är ett kunskapsföretag inom driftsäkerhets- och underhållsom-

rådet. Citatet återfinns under punkt 4.7. 

4.1 Nulägesbedömning 

De punkter och intervall som RCM bygger på är relevanta och har 

anpassats till respektive generator beroende på vilken klassning genera-

torn har. Generatorerna är indelade i tre olika klasser, A, B och C, bero-

ende på hur viktiga de är för Vattenfall. Enighet råder hos de fyra älvar-

na då det handlar om att det idag tas tillräckligt stor risk vad gäller 

generatorns underhåll och inspektioner. Det finns inte utrymme för att 

ta mer risker och ett haveri kostar så mycket mer än ett underhåll. Det är 

mycket troligt att generatorn slits mer vid många start och stopp vilket 

gör att det är viktigt att inspektionerna görs [11][13][24][25].  

Det är relativt långa intervall mellan många inspektionspunkter och det 

fungerar oftast då felutvecklingstiden i en generator är relativt långsam. 

Statorlindningen har mest långsamma fel medan mekaniska delar och 

poler har de snabbaste felutvecklingstiderna. Därför går det att ta lite 

större risker för statorlindningen, men det finns inte utrymme för risker 

då det gäller mekaniska fel. Högspänningsprov används för att se 

statusen på statorlindningen, men kan vara ganska svårtolkade. Hög-
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spänningsproven innebär att man under en minut lägger på en spän-

ning över statorlindningen som är 1,5 gånger märkspänningen. Samti-

digt är det ett förstörande prov där avställningstiden kan bli längre när 

härvor måste bytas på grund av att isolationen inte klarade spänningen 

vilket resulterar i överslag. Det är oerhört mycket kraft i de roterande 

delarna och uppriktningsmätningar har långa tidsintervall så ofta hin-

ner man mäta någon gång däremellan också. Billigare att ha koll genom 

inspektioner och att följa upp det som framkommer vid inspektioner 

[11].  

Då upphandlingar och inköp ska göras går det ibland för fort och utan 

tillräckligt bra beslutsunderlag. Till exempel har det hänt att man har 

bytt lager och resultatet har blivit ett lager som är för klent. Då man har 

kommit till det läget är det svårt att backa upphandlingen och börja om 

från början. Har gjorts mycket misstag på det sättet.  

Tanken är att riva så lite som möjligt då allt som görs måste göras med 

stor försiktighet för att istället inte orsaka skador. Här görs kontroller 

vart tredje år och tanken är att ta bort kåpor för inspektion, men det görs 

inte varje gång. Har man inga indikationer på fel så kör man vidare. 

Rengöring av kylare och kontroll av glidande statorfötter. Gör så gott 

det går utan att skruva sönder [24].  

Conwide var ett bra system för underhåll som användes tidigare där det 

var enkelt att söka och få fram trender och avvikelser från ett normaltill-

stånd, men idag finns det bara kvar på några ställen.  

4.1.1 Innan inspektionen 

Innan inspektionen påbörjas tillfrågas personalen på plats hur genera-

torn har fungerat om de sett, hört, känt att något har varit annorlunda 

[25].  

4.1.2 Vem som utför inspektionen 

Beroende på i vilken älv man befinner sig utförs generatorinspektioner-

na av olika personer. Alla känner att arbetsfördelningen fungerar bra 

och att det är lösningar som passar bra för dem. I Ångermanälven är det 

el och mek som kollar på olika delar av generatorn och det är under-

hållschefen som fördelar arbetet mellan dessa beroende på vad som ska 

göras och vilka delar de är duktigast på [13]. I Luleälven är det en per-

son från driften som utför alla delar av generatorinspektionen för alla 
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generatorer. Då han går i pension är det fyra nya som kommer att ta 

över efter honom varv ingen har ännu följt med honom på någon in-

spektion [25]. I Umeälven är det mekanikerna som gör det mesta av 

inspektionerna utom för punkterna som tillhör 1 års- och 2 årsinspekt-

ioner för de tar driften hand om. El ska också vara med men just nu är 

de ganska så nya, men så småningom kommer de att vara delaktiga vid 

generatorinspektionerna. Viktigt att de som utför inspektionerna har 

förståelse för konstruktionen både i stort och också det som skiljer 

mellan olika generatorer. Framförallt kan rotorn vara uppbyggd på 

olika sätt [11]. I Göta älv görs inspektionerna av ett par elektriker [24].  

4.1.3 Inspektionspunkter och övervakning 

Det finns inga inspektionspunkter där det aldrig uppräcks några fel och 

därför kan man inte ta bort några inspektionspunkter. Däremot gör man 

till exempel ingen impedansmätning om det inte finns några indikation-

er som vibrationer De delar som behöver kontinuerlig övervakning har 

det idag [13]. Övervakningsutrustning ska vara genomtänkt innan det 

monteras. Idag monteras det ibland övervakningsutrustning där det 

sedan inte finns något tänk för hur man ska hantera larm från givare. 

Som det är nu händer det att larmet bara kvitteras och sedan kör man 

igång igen. I vibrationsdatorn står värdena med, men ingen som vet 

inom vilka gränser det ska vara. Viktigast att övervaka är vibrationer på 

övre och undre styrlagret då luftgapet bara är 13-22mm och det finns 

inte utrymme för mycket rörelse där.  

4.1.4 Inspektionsprotokoll och mätinstruktioner 

Inspektionsprotokollen som kommer från SAP samt tillhörande arbets-

order är inte användarvänligt och ska man gå efter den måste man 

verkligen veta och kunna vad det handlar om. Finns varken logisk 

struktur eller anläggningstillhörighet.  

I Luleälven finns det inga instruktioner för hur mätningar ska utföras 

och eftersom det inte är samma person som gör mätningarna varje gång 

så blir det en skillnad [25]. Hos Umeälven har man alltid med sig före-

gående protokoll och där finns det antecknat hur mätningen utfördes då 

och görs likadant nästa gång. Så indirekt finns det mätinstruktioner [11].  

4.1.5 Åtgärder då fel upptäcks 

När fel och brister upptäcks är det olika åtgärder beroende på hur 

allvarligt felet är. För större fel som måste lösas på en gång kontaktas 
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anläggningsansvarig som får göra en bedömning om lämplig åtgärd. På 

alla ställen tar man själv beslut om mindre åtgärder utan att fråga nå-

gon, men det ska antecknas vad som har gjorts. Är problemet inte akut 

skrivs det i rapporten och åtgärden kommer att göras antingen vid nästa 

generatorinspektion eller vid ett naturligt stopp i produktionen 

[11][13][24][25].  

Vid upptäckt av fel där rådgivning behövs i Luleälven är det ingen 

större mening att ringa till någon överordnad som sitter på kontoret för 

de vet inte hur det fungerar. Försökte tidigare att kontakta teknikansva-

rig, men han var ofta upptagen och svår att nå. Lösningen blir då att 

kontakta generatortillverkarna direkt eller att prata med gamla kollegor 

som idag arbetar utanför Vattenfall [25]. I Umeälven fattas beslut i första 

hand av underhållsledaren och behöver han hjälp hör han av sig till 

underhållschefen eller anläggningsingenjören [11]. I Göta älv ringer 

man till utomstående företag för att få hjälp med sådant de själva inte 

klarar av eller kontaktar teknikavdelningen på Vattenfall.  

4.1.6 Efter inspektionen 

Protokollet skickas till SAP efter avslutad inspektion. Det är svårt att 

arbeta med SAP och idag finns det ingen del i SAP som kan hantera 

mätprotokollen vilket försvårar arbetet. En egen rapport görs för pär-

men på stationen och även till SAP men där står bara vad som gjorts och 

det finns inga mätprotokoll. Det är med andra ord ett dubbelarbete som 

utförs [24]. Hos Umeälven tittar anläggningsingenjören igenom alla 

slutrapporter för att se att rätt beslut tagits. Att man inte har missat 

något eller dragit felaktiga slutsatser. Personalen är kunniga och intres-

serade och det finns en underhållschef som jobbar mycket med att 

dokumentera. Inspektionsprotokollen hamnar i DMS (dokumenthante-

ringssystemet) och kopplas till SAP, men Umeälven har även ett eget 

system där inspektionsprotokollen sparas och har så gjorts i 12–13 år. 

När det är dags att göra inspektion går man tillbaka till föregående 

inspektionsprotokollprotokoll och ser hur det såg ut då, vad som är 

viktigt att kontrollera den här gången för att se om någon förändring 

skett. Då beslut ska fattas i en förstudie för vidmakthållande eller förny-

else används de befintliga rapporterna och vissa undersökningar kan 

behöva tilläggas [11]. Då slutrapporten är klar skickas den till plane-

ringsstödjaren som i sin tur skickar det till MDM-teamet som lägger in 

det i DMS och kopplar det till SAP ser till att den hamnar i rätt mapp i 

SAP, men ingen analys görs. Det sker alltså ingen granskning av det 
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som har gjorts och upptäckts på generatorn utan det skickas enbart in i 

SAP där det finns sparat. Där kan man öppna och läsa protokollet men 

då måste man veta vilket protokoll man letar efter [13].  

4.2 Framtidsdrömmar 

Viktigaste åtgärden för att de framtida generatorinspektionerna ska 

fungera är att förenkla. Standarden och inspektionsprotokollen ska ses 

som levande dokument där man hela tiden jobbar med ständiga förbätt-

ringar och möjlighet till förändring [24].  

Tekniksidan får gärna var en del av det fortsatta arbetet med att ta fram 

standarden för generatorinspektion, men det uppskattas att man den 

här gången har valt att prata med dem som jobbar närmare generatorn 

än att det kommer som en skrivbordsprodukt.  

Förutom att skapa bättre förutsättningar för generatorinspektionerna är 

det också viktigt att annan dokumentation hålls uppdaterad. Då man 

installerar kan det förekomma att det står ett mått för till exempel lager-

spel på ritningen, men vid installation kan det av olika orsaker hända att 

värdet måste ändras och då är man dålig på att ta med ändringen till 

ritningen. Det kan i sin tur förvilla och därför är det även viktigt att bli 

bättre på att uppdatera annan dokumentation [11].  

Det är inte bara inspektionsrapporterna som inte görs fullständiga idag 

utan det finns inte heller något systematiskt sätt för att lägga in vilka 

åtgärder som görs på generatorn löpande under året. En del åtgärder 

kan behöva följas upp vid översynen medan andra åtgärder gör så att 

punkter vid översynen istället kan strykas.  

4.2.1 Innan inspektionen 

Innan inspektionen påbörjas ska personalen på plats tillfrågas hur 

generatorn har fungerat. Om de sett, hört, känt att något har varit an-

norlunda. Vilka problem som varit under året [25].  

4.2.2 Vem som utför inspektionen 

Det är viktigt med kunskap och förståelse och veta vad som indikerar 

ett fel och därför är det viktigt att utbilda inspektörerna. Största delen av 

inspektionen sker okulärt och då måste man veta vad man tittar efter 

[11]. Att gå på kurser är bra, men att sen implementera det man lärde 

sig på kursen är inte så enkelt [24]. 
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Att det idag står tid angiven per arbetsuppgift är kopplat till ekonomin 

och kostanden för att utföra inspektionen. Ingen tid på arbetsmomentet 

är för att komma åt att göra inspektionen utan det är två särskilda 

punkter som heter avställning och drifttagning. Viktigt att man vet att 

det är så annars är det svårt att skapa motivation för att fylla i tiden 

korrekt vilket underlättar för att kunna göra en riktig budget, välja rätt 

typ av övervakning med mera [13].  

4.2.3 Inspektionspunkter och övervakning 

Nivån idag över kontrollerna är lämplig, det som saknas är analys och 

uppföljning. När systemet OSI PI implementeras kommer det leda till 

bättre analys av mätvärden och samtidigt visas trender på analyserna 

vilket ger möjlighet till bra utvärdering. Inspektionerna ska fortsätta 

som idag och vara tidsstyrda och åtgärderna ska göras beroende av 

tillståndet hos enheten [11]. Då det gäller givare är det viktigt att hitta en 

nivå som passar genom att prata med leverantör och bygga vidare [24].  

Det som kan mätas vid andra tillfällen, antingen vid drift eller naturliga 

stopp, och inte behöver tas vid årsstoppet görs redan idag [13]. Då fel 

upptäcks under stoppet finns det mer personal och enklare att sätta in 

åtgärder när så krävs. Det är ett effektivare sätt att arbeta [11]. En lös-

ning är att sprida ut stoppen mer så att den som ska göra inspektionen 

hinner med alla [13].  

Punkterna som finns med på listan ska vara kvar. Däremot ska antalet 

punkter minskas och de som hör ihop ska ligga under samma punkt 

[11]. Alla kontrollpunkter i SAP ska idag vara utformade efter respek-

tive generator, men tyvärr stämmer det inte alltid. Det leder till att det 

idag skickas ut arbetsordrar på delar som inte ens finns på just den 

generatorn. För personal med lång erfarenhet och god kännedom är det 

inget problem, men för den som är ny kan det leda till onödigt sökande 

som tar både tid och energi. Så för att komma tillrätta med problemet 

har man börjat skriva en anmärkning när fel upptäcks som sedan skick-

as vidare till någon som är behörig att göra ändringar för att plocka bort 

eller lägga till nya punkter för just det aggregatet. Skulle man ute på 

plats ha möjlighet att göra förändringar finns en risk att punkter plockas 

bort eller läggs till på grund av enbart personligt tyckande. Så viktigt att 

det går rätt väg, men åtgärden ska utföras snarast [13]. Däremot ska de 

som är ute och håller i avställningar kunna redigera förklaringstexterna 
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på meddelanden. I förklaringstexten ska det till exempel finnas med om 

man behöver något specialverktyg och vart man kan finna detta [11].  

Ny teknik är välkommet och kommer underlätta tillståndsbedömningar, 

men för att upprätthålla känslan och kunskapen om generatorn är det 

viktigt att personalen jobbar nära den. Ska man kunna få en blick för att 

upptäcka fel måste man se hur det ska se ut och vilka tecken på fel som 

finns. Så det är viktigt att få riva och se hur det ser ut. Det händer att 

man vid inspektioner och översyner där tanken är att vissa punkter ska 

kontrolleras, men att personalen finner fel och brister på andra delar 

som annars troligen inte hade upptäckts. Att gå in i maskinen innebär 

inga större risker om det görs på rätt sätt; tomma fickor, skruvar och 

bultar läggs i burkar. Är det delar där exakt position är viktig läggs 

delarna och eventuell märkning görs så att allt hamnar rätt vid ihop-

sättning. Inspektionen avslutas genom att räkna verktygen och se till så 

att verktygssatsen är komplett. Är det något som fattas så letar man tills 

man finner det.  

4.2.4 Inspektionsprotokoll och mätinstruktioner 

Det finns en önskan om att gå tillbaka till hur det fungerade för ca 10 år 

sedan. Idag är mätningar varken jämförbara, repeterbara eller spårbara 

vilket de ska vara i framtiden.  

Generatorinspektion görs från toppen till botten. Inspektionsprotokollet 

ska ha en logisk struktur där det efter varje inspektionspunkt finns tre 

alternativ; utan anmärkning, med anmärkning och omedelbar åtgärd.  

Det är viktigt att anläggningstillhörighet framgår av inspektionsproto-

kollet. Vid punkter som innefattar mätningar ska det finnas ett ställe att 

ange mätdata [13]. Viktigt att man i inspektionsrapporten infogar rele-

vanta bilder på problemområden och skador [25]. Umeälven använder 

idag gamla inspektionsprotokoll från Voith och VTC. Anledningen är 

att dessa inspektionsprotokoll följer en logisk och kronologisk struktur. 

Även om gamla inspektionsprotokoll används så är det punkterna 

enligt SAP som inspekteras och bedöms. Inspektionsprotokoll ska vara 

genomtänkta och endast med alla punkter för just den generatorn. Eller 

möjligtvis ett allmänt, men då måste någon som har full koll på genera-

torn gå igenom och stryka inaktuella punkter inför varje inspektion. 

Generatorn har lång livslängd så att göra ett protokoll för varje aggregat 

behöver bara göras en gång medan strykningar ska göras varje år [11]. 

Det fanns tidigare inspektionsprotokoll i Excel där det ena bladet inne-
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höll beskrivande punkter och på andra bladet fanns mätprotokoll och 

det var kring 2005–2006 och det fungerade bra att arbeta med.  

Ska det göras nått jobb samtidigt som inspektionen, vilket ofta görs, 

riskerar man att vara i vägen för varandra.  Inspektionsprotokollet ska 

visa rätt ordning för undersökning, men man kan få hoppa emellan för 

att anpassa sig till andra [24].  

För att mätningarna ska kunna standardiseras och på så sätt göra mätre-

sultaten jämförbara ska mätinstruktioner som är enkla att följa skrivas. 

Något som varje område själva kan lösa på sitt sätt. I Ångermanälven är 

man på gång med att ta fram dessa instruktioner. Kunskapen finns om 

hur mätningarna utförs, men innan de slutligen fastställs som gällande 

ska någon på teknikavdelningen godkänna instruktionen. Instrumenten 

som används har man med sig ut till kraftstationerna så med en in-

struktion täcker man upp sitt eget område. Det finns många olika sätt att 

mäta på så det gäller att det fastslagna sättet motiveras väl så att alla är 

införstådda med anledningen till valet av mätmetod. Att det inte finns 

exakt samma mätutrustning vid alla mätningar behövs inte, men viktigt 

att det i mätprotokollet antecknas vilket instrument som användes så att 

man kan använda samma instrument även vid nästa mätning. Är skill-

nader och förändringar man är ute efter [13].  

4.2.5 Åtgärder då fel upptäcks 

Det handlar om så långa investeringstider som 40 år för en generator 

och då är det viktigt med genomtänkta beslut då man ska göra förnyel-

ser och vidmakthållande. Det är betydligt bättre att göra en bra förny-

else istället för två dåliga och det är viktigare med vidmakthållande. Att 

det är genomtänkt måste vara viktigare än pengar och borde i slutet 

löna sig. Det är många inblandade då beslut ska fattas och det underlät-

tar inte arbetet.  

Det ska vara enkelt att kontakta en teknikgrupp som man kan bolla 

idéer och som kan svara på frågor och funderingar samt ge råd för hur 

arbetet ska utföras. Samtidigt får det inte finnas för många för då för-

svinner helhetssynen och överblicken. Kontakten med teknikansvariga 

fungerar bra och de har bra koll, men jobbar samtidigt med mycket 

annat och kan sitta fast i projekt vilket gör att de redan har fullt upp och 

utrymmet för rådgivning och även att komma ut på plats blir litet. Vill 
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samtidigt inte ha många fler som är teknikansvariga utan är bättre med 

få som har riktigt bra koll. 

Det har hänt att det varit problem med någonting på någon maskin och 

då har man sedan kollat om likadana maskiner har problem på andra 

ställen. I det här fallet var felet bara på den första maskinen och inte på 

de som var likadana. Med hjälp av bättre rapporter och datahistorik kan 

det komma tillfällen i framtiden där man undviker fel som blir kända. 

Det borde inte vara upp till stationsansvarig, utförararen av kontroller 

eller personal på plats att kontrollera vad som händer på andra ställen 

utan det måste någon teknikansvarig som varit inblandad i problemet 

från början som ansvarar för att informera de som kan ha nytta av att 

kontrollera motsvarande på sin maskin. Det kan antingen vara bråds-

kande att se eller att den som planerar för nästa års översyn lägger in 

det som en inspektionspunkt.  

Finns det inga reservdelar att tillgå får man söka upp en leverantör som 

kan konstruera den enhet man behöver. Beroende på vad det är kan det 

vara en dyr lösning. Gäller då att fundera på om man ska köra på vid-

makthållande eller om det istället är aktuellt med en förnyelse. Kan vara 

både enklare och lönsammare att köpa nytt. 

Vattnet till statorkylarna tas alltid utifrån älven och filtreras innan det 

når statorkylarna. Filtren är självrengörande och det uppstår sällan 

problem i dem utan det är av åldersskäl som de byts ut. Då är det önsk-

värt att man försöker att hålla sig till så lika filter som möjligt. Ibland 

kan det vara ett filter som behöver bytas men istället byter man ut fler 

filter samtidigt för att få det enhetligt på just det kraftverket. Det som 

fortfarande fungerar använder man på ett annat kraftverk med samma 

modell för att få det enhetligt där. Underlättar mycket för personalen 

om de inte behöver ha kunskap för att hantera en massa olika system. 

Felsökning tar längre tid och mer reservdelar måste finnas att tillgå och 

kunskap om vart dessa reservdelar finns.  

4.2.6 Efter inspektionen 

För att säkerställa att inspektionens resultat har lett till rätt beslut och 

åtgärder ska rapporten med dess data granskas av anläggningsingenjö-

ren innan det läggs in i SAP.  En förutsättning för att göra ett bra arbete 

är att det finns ett underhållsystem som går att använda [24].  
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Det finns en önskan om att det vore möjligt att investera i ett nytt un-

derhållsprogram som sedan i sin tur kan vara kopplat till SAP för att få 

till den ekonomiska delen. I ett underhållsprogram är det viktigt att 

trender som skapas utifrån historik tas fram så fort man matar in ett 

mätvärde. En annan mycket viktig aspekt hos ett underhållsprogram, 

som inte finns att tillgå i SAP, är sökfunktion. För att inte börja om från 

noll vid felsökning kan man söka i underhållsprogrammet. Att upptäcka 

fel är man rätt så duktig på, men systemet är så pass stort och komplext 

och felorsakerna kan vara många. Ett exempel är när man upptäckte att 

polstoppet, som är en bult som på många generatorer gör så att polen 

hamnar i rätt läge där den sitter fastkilad, inte satt som den skulle utan 

var lös. Det tog lång tid att hitta orsaken, men till slut visade det sig att 

inne i laxspåret fanns det axiella sprickor. De allra flesta felen har en 

rotorsak och ibland är det riktigt långsökt, men viktigt att sträva efter att 

hitta felet och inte bara byta bulten som är det synliga felet [11]. Själv-

klart ska haverier utredas men ibland så är det helt enkelt bara otur och 

då ska inte en massa tid läggas på att fundera mer på det. Kan vara så 

många parametrar som samtidigt gör att det blir som det blir på grund 

av tillfälligheter [24].  

Efter inspektionen ska allt sammanställas till en slutrapport av den som 

är ansvarig för arbetet, gärna tillsammans med de som utfört arbetet. 

Förslag från dessa om åtgärder får gärna finnas med, men sedan är det 

anläggningsingenjören som utifrån förväntad alternativt önskad livs-

längd, framtida investeringar som det redan finns beslut om eller saker 

som det fortfarande finns garanti på fattar beslut om och när åtgärden 

ska ske. Beroende på vad rapporten innehåller kan nästa stopp planeras 

om det är något som ska åtgärdas då eller kontrolleras för att en åtgärd 

gjordes förra gången [13]. Den som fattar beslut om åtgärd måste veta 

hur länge till generatorn ska vara med så att åtgärden inte blir för stor 

med tanke på förväntad livslängd om inte åtgärden i sig ökar livsläng-

den ytterligare [11].  

4.3 Inspektion av generatorn 

Generatorns enheter inspekteras vanligtvis okulärt. Det man tittar efter 

är indikationer som visar att något är löst, överhettat, elektriskt försäm-

rat, mekaniskt skadat, dammigt, skador på isolation, utsatt för nötning, 

låsning av förband eller andra tillstånd som kan leda till svårare pro-

blem om de inte åtgärdas [6] [27].  
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I många fall måste den okulära inspektionen kompletteras med enkla 

mekaniska kontroller så som knackning, knackning med gummiklubba 

eller genom att trycka. Genom att lyssna på ljudet och vibrationen som 

uppkommer vid knackning med hammaren får man hjälp att utvärdera 

om det sitter fast eller är löst. Statortand, spårkil och tryckfinger knackas 

på och ljudet visar om något är löst och kan även hjälpa till att bedöma 

hur hårt kilen sitter. Att knacka på muttrar, brickor, låsringar, balanse-

ringsvikter och andra fastmonterade detaljer ger indikationer på om de 

sitter löst. Fastmonterade detaljer som fläktvingar kan slås på med ett 

metalliskt verktyg och ljudet som uppstår kan gör att man upptäcker 

spruckna svetsfogar, brott eller lösa fastsättningsdetaljer [27].  

Vid okulär kontroll är det skillnader man letar efter. Ett bultförband 

eller en kärnas laminering ska se likadan ut hela vägen. Sveper man 

med blicken över stället så kommer ögat att uppfatta och fastna på det 

som ser annorlunda ut [24].  

Klassningen gäller per aggregat, hur viktigt det är vilket leder till tätare 

kontroller. Bedömningen av generatorn ska göras på samma sätt oavsett 

klassning, men själva åtgärden skiljer sig däremot åt. Tätare kontroller 

görs också då man har problem med ett aggregat [13].  

 

4.3.1 Magnetisering 

På mataren kollas renheten och genom att använda dammsugaren för 

att få bort damm knuffar man samtidigt till de olika delarna och kan 

samtidigt konstatera om något sitter löst. Att något sitter löst i mataren 

har inte hänt i Göta älv. Tyristorn kontrolleras okulärt och vid behov 

dammsuger man den och använder pensel för att få bort damm. 

Tyristorn är en enhet som byts ut när den går sönder. 

En borstlös matare snurrar med på axeln medan en matare med borstar 

och kol överför strömmen till axeln via släpringar. Idag finns båda 

system hos Vattenfalls anläggningar. Förhoppningen är att när de gamla 

byts ut väljs det bortslösa alternativet. Då försvinner problemet med 

hantering av kolet, nedsmutsning och systemet blir inte lika känsligt för 

oljedimmor.  

Man kontrollerar renhet och det är dammet från kolet som främst smut-

sar ner. Man kontrollerar att fastsättningen av kolen är som de ska vara 

och att antalet kol är rätt. Släpringarna ska vara lagom varma. Är förhål-
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landena de rätta med rätt sorts kol för mataren och att det passar ihop 

med rådande luftfuktighet kommer kolet att nötas mycket lite. Samti-

digt bildads en fin patina som blir gråblank. Det som förstör är olje-

dimma främst från övre syrlagret på aggregaten där det finns. Olje-

dimma är dock ett problem som kan vara svårt att komma tillrätta med. 

Kontrollerar så att kolen har rätt längd. Vid behov mäts trycket på 

fjädrarna som trycker mot kolet. Om fjädertrycket har minskat kan en 

möjlig orsak vara att det gått ström i släpringarna. Tecken på ström är 

också blånad på släpringarna, men det kan också komma från att kolet 

inte sitter rätt vilket gör att kontakten mellan borstytan och den rote-

rande ytan blir dålig och risken för gnistbildning är då stor. Det kan 

också vara att fel sorts kol används. Med beröringsfri mätning kan man 

kontrollera hur varma släpringarna är. Har det uppkommit spår på 

släpringarna svarvar man eller slipar bort dessa. 

Det finns produkter som är framtagna för att ta bort koldamm och för 

att täta läckage och det får inte vara någon produkt som innehålla syra 

som äter kol. Då det ofta kan vara många inblandade, både egen perso-

nal och extern personal, och mycket som görs vid samma tillfälle vid ett 

planerat stopp finns det risk att det inte är rätt produkt som används. 

På borstlösa matare snurrar diodbryggan med och det är en enhet som 

fungerar och byts ut när den går sönder. Inspekteras okulärt och rengörs 

vid behov. Oftast syns det om det blivit något fel på diodbryggan ge-

nom att det blir svart och bränt annars får man genom mätning kontrol-

lera om det finns något fel. Diodbryggor är något som finns på lagret så 

det är enkelt att byta. När man meggar rotorn, för att se om det finns 

större isolationsskador eller kraftig nedsmutsning, ska egentligen diod-

bryggan kortslutas, men det är inte alltid det görs och det verkar fun-

gera i alla fall. 

De mekaniska kylfläktarna är övervakade av givare och behöver inte 

kontrolleras närmare. Då de går sönder byts de ut och håller sedan i 30 

år till. 

För viktiga aggregat finns det reservsystem om magnetiseringen skulle 

försvinna annars stängs systemet ner och felsökning får göras [24].  
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Det är mycket stor skillnad på mängden oljedimma med 

högtryckssystem jämfört med ett lågtryckssystem. Med mindre olja, 

som det är i ett högtryckssystem, blir oljedimman betydligt mindre och 

kolet klarar sig mycket bättre. Det gäller alla oljesystem på 

kraftstationen eftersom oljedimman oavsett var den kommer ifrån når 

fram till magnetiseringen.  

 

I Luleälven har man lyckats få till bra kol till varje generator. Samma typ 

av generator kan behöva använda olika typer av kol om luftfuktigheten 

i kraftstationen skiljer sig åt eller om det används högtrycksoljesystem 

eller lågtrycksoljesystem [25].  

 

Det finns möjligheter att bygga om systemet med borstar för att minska 

problemet med koldamm och öka kolets livslängd. Skulle kolhållarna 

byggas om så att anliggningen inte är vinkelrät utan istället har en 

släpningsvinkel på fem grader fördubblas kolets livslängd. Det finns 

även möjlighet att kapsla in utrymmet där kolet finns och där ansluta en 

sug som suger upp allt koldamm och på så sätt minskas problemet med 

nedsmutsning [29].  

 

4.3.2 Rotor 

Rotorn är den del av generatorn där uppbyggnaden skiljer sig mycket åt 

mellan olika generationer generatorer och det är viktigt att förstå skill-

naderna mellan olika konstruktioner. 

Dess funktion är att överföra vridmoment från turbinen, har en elektrisk 

funktion genom magnetiseringen, har ett tröghetsmoment som hjälper 

till att hålla frekvensen stabil och fungerar som kylfläkt. 

Vid översyn börjar man i centrum och tittar på kopplingen mellan axel 

och rotor. Det man tittar efter passrost som ger indikation på att något 

är löst. En rotor kan antingen vara påkrympt på axeln vilket är vanligast 

på äldre maskiner medan det numera är vanligt att rotorn är fastsatt 

med nollpassning genom ett förspänt kilförband. Det är tre kilpaket 

förskjutna med 120° som gör att rotorn sitter helt stumt mot axeln. Finns 

även rotorer som sitter fast med en krysskil, men då krafterna där förde-

las ojämnt finns det risk att axeln kommer att böjas. Vid modernisering 

är det nya kilförband som gäller. Då rotorn inte är påkrympt sitter det 

vanligtvis ett knaster, en låsring, för att låsa rotorn till axeln i axiellt led. 

Det tar krafterna då man lyfter axelsystemet med bromsarna. Finns även 
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exempel på maskiner som har gemensamt knaster för bärkropp och 

rotor. Där reagerar man på om det ser nött ut och förekomst av passrost.  

Nedledarskenan som består av två kopparskenor inspekteras för att se 

så att isoleringen är hel och att det är rent. Fastsättningen kontrollers 

också. Viktigt att kontrollera de positioner där skenan är delad/skarvad 

då det där finns risk för varmgång. 

Den bultade bärplattan sitter fast med förspända bultar och skulle 

plattan luta åt något håll är risken stor att bultar smäller av. Är sällan ett 

problem på krympt rotorring utan drabbar mer den flytande rotorring-

en. Orsaken till att plattan lutar kan vara felaktigt montage genom 

framförallt dålig schimsning, axiella krafter som påverkat rotorn som till 

exempel surfande kaplan eller veka plattor på grund av felaktig kon-

struktion. 

Sedan förflyttar man sig utåt och inspekterar nav, armar och rotorring. 

Rotorringen överför magnetflödet mellan polerna och det finns tre olika 

modeller. Hela rotorringen ska vara jämn, utan vågighet eller utstick-

ande eller skadade delar av segment. Antingen finns det en kedjering, 

en krympt rotorring eller en flytande rotorring. Man tittar efter sprickor 

överallt, men beroende på utformning så fördelas belastningen på olika 

sätt och det är viktigt att veta vart just den generator som undersöks 

belastas som mest för att vara extra uppmärksam på sprickor vid dessa 

ställen. Tidigare var rotorringsbulten svetslåst, men då dessa lätt sprick-

er använder man nu järn mot mutter istället.  

Som i övriga delar kollar man även efter nedsmutsning. På armarna 

sitter täcklock fastsatt med en massa bultar med vikbleck och dessa 

kontrolleras okulärt. 

Kedjering återfinns främst på äldre generatorer. Passbultar sitter i hålen 

rakt igenom ringen och håller på så sätt ihop ringen. Den krympta 

rotorringen glider på momentöverföringskilar och det är viktigt att 

kontrollera att dessa inte rört på sig. 

Flytande rotorring är modernare, billigare att bygga och ett måste på en 

större generator. Den vilar hela tiden på bärplattorna och där tittar man 

efter slitage. Det som främst kan hända är att bultar går av och hamnar i 

luftgapet. 
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Vid krympta rotorringar sker ventilationen vanligtvis axiellt och fläkt-

vingarna hjälper till att fördela luften i luftgapet och mellan polerna. 

Fläktvingarna har ett mycket litet avstånd till statorn och lossnar de kan 

de orsaka stor skada. Axelkast, felmontering och lindningskåpor som 

buktar ut kan vara orsaker till att fläktvingarna skadas. Tidigare kon-

trollerades de med hjälp av klangprov som innebär att man slår lätt på 

fläktvingen och finns det sprickor blir klangen dovare, men det har visat 

sig att det inte är en säker metod då brister som har funnits inte har 

upptäckts. Istället väljer man att okulärt titta efter sprickor och hur 

infästningen ser ut. Dessutom tar man hjälp av extern personal som 

kommer och kör tester av fläktvingarna med hjälp av virvelström som 

ger mycket tillförlitligare resultat. Även magnetpulver kan användas, 

men virvelströmmen lämnar inte kvar några rester som magnetpulvret 

gör. 

Krympstänger med kilförband som håller rotorn i centrum knackar man 

på för att på så sätt kontrollera förspänningen. Tittar också så att det inte 

blivit någon nötning mot rotorringen. 

Friktionskildon är ett kilpaket med fjädrar som kan glida för att ta upp 

värmeutvecklingen och utvidgning på grund av centrifugalkraft som 

uppkommer i rotorn. För att de inte ska ligga och vibrera och därmed 

slitas kan de behöva plockas isär för att kunna putsas och smörjas. 

Vid radiell ventilation fungerar armarna på rotorn som en fläkt och 

luften passerar genom små öppningar på 5–7 mm vilka skapas av mel-

lanlägg. Kontrollerar så att öppningarna inte täpps igen av smuts. 

Polerna sitter fast med laxkilar och ska inte alls röra sig då de ska klara 

både de magnetiska krafterna och rotationskraften. Laxkilen är fastsätt-

ningen mot rotorringen så att kärnan på polen har kontakt med rotor-

ringen för överföring av strömmen som kommer från magnetiseringen. 

Det finns risk att de kan bli bananformade och det beror oftast på att 

plåten som håller fläktvingarna på undersidan sticker ut för mycket och 

ligger an mot polen vilket leder till att polen tappar anliggning mot 

rotorringen och då är inte längre kontakten till rotorringen acceptabel. 

Det ska inte gå att skjuta in ett bladmått mellan polen och rotorringen. 

Man kollar så att inte isoleringen mellan spolvarven har släppt vilket 

syns antingen direkt genom att det blir ett mellanrum eller också ser 

man att färgen har spruckit. Dämplindningen är antingen integrerad 

och sammankopplad med rotorringen eller sitter längst ut på polen mot 
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luftgapet. Dämplindningen skyddar rotorlindningen när transienter 

uppkommer på elnätet vid framförallt kortslutningar. Vid snabba last-

åkningar pendlar rotorns varvtal omkring det synkrona varvtalet viket 

ger pendlingar i frekvensen som genom dämplindningen snabbare kan 

stabiliseras. Polöverkopplingarna inspekteras för att se om det finns 

missfärgningar som tyder på att det går strömmar igenom. Spolstöden 

är gjorda av aluminium som är ett icke magnetiserande material och på 

så sätt säkerställer man att man inte får varmgång. Spolbandage är ett 

stålband med isolering mitt på spolen som hålls på plats med hjälp av 

spolstöd som i sin tur sätts fast på insidan av rotorringen. När man 

känner på spolstöden ska de sitta stumt. Spolbandaget är gjort av rost-

fritt stål, men det finns ändå risk för varmgång och för att döda magne-

tiseringen passar man på att slitsa spolbandagen om man tar lös någon 

pol. Polerna har en livslängd på ungefär 30–40 år så under en generators 

livstid hinner man oftast renovera polerna med ny isolering. Byts heller 

inte alltid ut vid renovering såvida det inte behövs på grund av föränd-

ringar i statordesign. 

Då det sitter en luftskärm, som har till uppgift att separera och fördela 

luften, mellan polerna kan det vara svårt att se allting. Då kan man med 

fördel använda en fiberoptisk kamera. 

 Samtidigt som man utför matarrengöring, vilket görs ungefär två 

gånger om året, meggar man polerna för att få veta om det finns pro-

blem med isolationen och därmed risk för jordfel. 

Impedansprov görs genom att helst mäta polerna en och en, men ibland 

kan det vara svårt att komma åt och då mäter man två och två eftersom 

det är lättare då man har polöverkopplingen på samma sida. Man 

öppnar en lucka och sedan baxar man runt rotorn och får på så sätt 

samma luftgap vid alla mätningar vilket gör jämförelsen enklare och 

mer korrekt. Det man ser är om det finns varvkortslutning. Mäter man 

över en pol får spänningsfallet max avvika med 2% från föregående 

uppmätta pol då det gäller nyare poler och för äldre poler kan man 

acceptera en avvikelse på 4%. 

I samband med att man mäter rotorns rundhet mäter man också broms-

banan under rotorringen. Tryckluftssystemet ställs ofta för högt på 

grund av att turbinen har mycket läckage och det krävs mer kraft för att 

stoppa aggregatet. Det kan få till följd att bromsbanan härdar och börjar 

spricka vilket kan kräva att bromsbanan slipas om [11].  



Underlag till standard för generatorinspektion 

Annelie Olsson 

Genomförande 

2016-12-30 

 

49 

4.3.3 Stator 

Statorkärnan är uppbyggd av tunn, laminerade plåt av magnetiskt stål 

där varje del är isolerad för att undvika att axiella strömmar cirkulerar 

genom dem. Om isoleringen skadas kommer ström att börja flöda 

genom statorkärnan i samma riktning som statorspolen vilket leder till 

ökade förluster och uppvärmning av statorkärnan. Därför är det viktigt 

att isoleringen är hel vid tillverkning, drift och vid renovering av statorn 

[26]. 

Absolut viktigast i en stator är att det är rent och torrt då smuts som 

passerar fastnar eftersom både statorn och även magnetiseringen funge-

rar som en dammsugare. 

Vid inspektionen har man med sig en skiftnyckel och en liten kulham-

mare. Genom att knacka på bultar hör man om de är lösa eller sitter fast. 

Tryckfingrarna kontrolleras genom stickprov.  

Det finns många punkter i hela generatorn som är temperaturöverva-

kade. Till exempel sitter det temperaturgivare både upptill och nertill på 

statorlindningen. Signalerna från givarna skickas direkt till dator och 

ger larm vid inställd nivå.  

För att värdet från vibrationsgivare ska ge ett korrekt värde är det 

viktigt att ställa in givaren så att den mäter vid till exempel en viss 

vattennivå, vid ett visst effektuttag och inte mäter kontinuerligt. En del 

givare är endast kopplad till larm medan andra givare först larmar och 

stiger nivån ännu mer leder det till utlösning av skydd som leder till 

avstängning av aggregatet. Så snart det går ska man kontrollera varför 

givaren larmade även om man kan starta upp igen efter återställning av 

larmet. 

Först går man ett varv runt statorn och granskar på utsidan av stator-

stommen för att se om det finns sprickor i plåten och betongen. Knackar 

på infästningen med hammaren för att se att ingen bult sitter löst [25]. 

Om bultarna till fundamentsplattor lossnar kan statorn förflyttas sig 

horisontellt och på så vis hamnar luftgapet i obalans. Resultatet av det 

blir en ökad obalans i den magnetiska dragningskraften och där avstån-

det i luftgapen är som minst kommer kraften att vara som störst. Det är 

av största vikt att statorn kan röra sig radiellt vid temperaturföränd-

ringar för att minska skador. Risken är att statorkärnan blir bucklig och 

det finns risk för sprickbildning i både fundamentet och strukturen. Det 
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som statorn glider på måste tillåta dessa rörelser, men under inga som 

helst omständigheter tillåta roterande rörelser på plats eller roterande 

rörelser som rör sig mot eller från axelns mittlinje [27].  

I Luleälven har man bra kontroll på luftgapet hos de större aggregaten 

då det finns givare på alla glidande statorfötter. Dessa givare mäter 

kontinuerligt och på en kort tidsperiod så kan man se att statorn förflyt-

tar sig. Det viktigaste beskedet som givarna ger är om någon av stator-

fötterna har fastnat och då kan det åtgärdas snabbt och på så sätt und-

vika de allvarliga skadorna som kan uppkomma i samband med att en 

statorfot sitter fast. Idag är det inget larm kopplat till något visst gräns-

värde utan utvecklingen följs och kollas regelbundet av personal. Glid-

plåtarna måste bytas ut vart tionde år eftersom de tunnas ut och det 

finns risk att det blir kanter på dem. Problemet med förändringar i 

luftgapet minskar också hos de aggregat som är utrustade med töj-

ningsbalkar. Då tar dessa balkar upp den termiska rörelsen som beror 

på uppvärmningen. 

Tittar efter vågighet i plåten genom plexiglas. Vågigheten ska mätas upp 

genom att mäta amplituden. Oftast ökar vågigheten med tiden eftersom 

problemet bland annat kan bero på att avståndet i luftgapet har minskat 

där. Resultatet av det blir en ökad obalans i den magnetiska dragnings-

kraften och där avståndet i luftgapen är som minst kommer kraften att 

vara som störst. Det ger i sin tur mer ström i statorlindningen och större 

temperaturskillnad mellan statorlindning och statorkärna. 

Stickprov görs för att se om det finns spår av glimmning på stator-

lindningen och det väljer man att kontrollera vid fasuttag och nolluttag, 

ställen där det går som mest ström. Ser det bra ut där bör det se bra ut 

över hela statorlindningen. Viktigt att tänka på att ett generatorställverk, 

belysning med mera kan påverka mätresultatet vid glimmning. 

Ozonmätning görs en gång per år under drift. Helst vill man göra det 

vid full effekt och därför är januari en bra månad för ozonmätning. 

Ozonet kommer från glimmning i statorlindningen. Upptäcks förhöjda 

värden bör man göra uppföljningar då glimmning på relativt kort tid 

kan orsaka skador på statorlindningen. Ser man att metall i generator-

kammaren börjar få gröna beläggningar och ärgar är det ett tecken på 

förhöjda halter av ozon [25].  
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Ett av de vanligaste felen i en generator är partfel i statorlindningen på 

grund av att lödningen släpper. Det åtgärdas genom att byta ut den 

delen av statorlindningen. Genom att använda sig av Dielektrisk Stator 

Diagnostik, DSD, kan man se statorlindningens utveckling. DSD-

mätning ingår i FU-planen, förebyggande underhålls planen, och bero-

ende på vilket resultat mätningarna ger är det den teknikansvariges 

uppgift att rekommendera ett nytt intervall för nästa mätning [11].  

4.3.4 Kylsystem 

Som det fungerar idag kontrolleras statorkylarna vid stopp, som i Göta 

älv sker vart tredje år. Oftast finns det ett behov av rengöring och då 

rengörs kylarna med kemiskt medel. I Göta älv finns det lerjord och 

pappersbruk som påverkar vattnets renhet, samma problem finns inte i 

de andra älvarna. 

Man lossar en kylare och är den ren så förutsätter man att de andra 

också är rena. Temperaturen mätas för att se så alla kylare har samma 

temperatur och är det någon som avviker är det den man väljer att 

öppna. Om statorkylartemperaturen är olika kan följden bli att statorn 

tappar formen och sin rundhet då den växer och krymper med tempera-

turen. Det finns två givare som mäter den allmänna kylvattentempera-

turen för att ha ett redundant system, men man får inte fram skillnaden 

mellan statorkylarna. Nästa gång tittar man på en annan kylare, om inte 

temperaturmätningen säger någonting annat. För att veta vem som 

kontrollerades när anges korrekt nummer på statorkylaren i inspekt-

ionsprotokollet.  

När man passerar kylsystemet tittar man efter läckage vilket är vanligast 

att finna vid skarvar som gått isär och där det oftast räcker med att dra 

åt bultar för att direkt lösa problemet. Lika viktigt att skriva ner åtgär-

den så att det inte är ett återkommande problem som kan ha andra 

orsaker som till exempel att en packning har gått sönder eller inte sitter 

som den ska. Läckage tillsammans med den varma miljön i generator-

kammaren gör att en fuktmätare detekterar läckage. 

En statorkylare har en livslängd på mellan 20 och 30 år och är en av de 

billigaste förnyelserna som kan göras på en generator. Det är viktigt att 

installationen görs så enkel som möjligt som till exempel bara en ventil 

som styr kylsystemet. Det finns ett litet lager av reservdelar vid kraft-

verken efter Göta älv då närheten till tillverkningsindustrin är större än 
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långt uppe i Norrlands inland. Finns det inga reservdelar att tillgå får 

man söka upp en leverantör som kan konstruera den enhet man behö-

ver. Beroende på vad det är kan det vara en dyr lösning. Gäller då att 

fundera på om man ska köra på vidmakthållande eller om det istället är 

aktuellt med en förnyelse. Kan vara både enklare och lönsammare att 

köpa nytt. 

Systemet luftas automatiskt och är inget som brukar ge upphov till 

problem. Då systemet ansluts och om man fyller på systemet efter 

reparation är det viktigt att se så att ingen luft stannar kvar i systemet. 

Finns en lite risk att pumpen kan suga in luft om den inte är tät. 

På en del ställen används spillvattnet för att värma upp kraftverken 

vilket sker genom en värmeväxlare. Den totala ekonomin på det får inte 

leda till att man kör aggregatet på sådant sätt att spillvärmen blir maxi-

mal utan det är själva driften som styr och blir det värme över får man 

det man får. 

Då man tagit bort gallret på statorkylaren är det lätt hänt att man kom-

mer åt kyllamellerna och skadar dessa då de är tunna och fina. Genom 

att svepa blicken över lamellerna innan man återmonterar gallret syns 

det tydligt om någon lamell har påverkats. Åtgärdas enkelt genom att 

kamma lamellerna.  

Upphängningen av statorkylaren består av klämmor och det har hänt att 

någon klämma suttit löst vilket märks om man knackar på dem. Risken 

för brott på ett vattenrör finns om inte statorkylaren är ordentligt fast-

satt [24].  

4.3.5 Lager 

Att se till så att generatorns rotoraxel hålls i rätt position samtidigt som 

friktionen för den roterande kraften ska hållas så låg som möjligt är 

lagrets uppgift. Uppkomsten av hög friktion på grund av sprickor eller 

att ytskiktet släpper är vanligaste orsaken till att problem uppstår. Ett 

vanligt problem är ström som flyter genom lagren och leder till elektrisk 

erosion [28]. 

Lagren är placerade på olika ställen och på en vertikal generator finns 

det tre placeringar som är de mest förekommande. Ett sätt är att bärlag-

ret är placerat ovanför rotorn och det finns ett eller två styrlager varvid 

ett alltid är placerat ovanför rotorn. Ett annat sätt är att bärlagret är 
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placerat under rotorn och styrlagret är placerat i nära anslutning till 

bärlagret. Det tredje sättet är att placera bärlagret under rotorn och 

sedan finns det ett styrlager ovanför rotorn och ett nedanför rotorn [27].  

Hos de flesta vattenkraftsgeneratorer är bärlagret indelat i segment som 

är upplagda på ett stort antal spiralfjädrar, ett spiralfjäderlager, och det 

är en generator från ASEA. Är det en generator från Elin så är det istället 

ett pivålager [13]. Respektive bärlager visas i figur 6 och 7. Till det finns 

det ett eller två styrlager. Bärlagret består i huvudsak dessa segment och 

av den roterande bärkroppen. Bärlagrets uppgift är att bära upp vikten 

av de roterande delarna av hela aggregatet med turbin och generator 

samtidigt som det som det ska klara belastningen från vattnet som 

passerar genom turbinen. Det är designat för att klara rusning för en 

specifik tid utan att skadas. Vanligtvis finns ett krav att kvaliteten på 

oljan och utformningen av bärlagret ska klara av att drivas en begränsad 

tidsperiod utan kylvatten. För att bärlagret ska lyckas med sitt uppdrag 

är det beroende en viss mängd kylvatten som ska hålla en viss tempera-

tur [27].  

  

Figur 6. Spiralfjäderlager som återfinns hos generatorer från ASEA [30].  

  

Figur 7. Pivålager som återfinns hos generatorer från Elin [30].  

För att bärlagret ska fungera är det viktigt att rätt olja används och att 

oljenivån är korrekt. Man ser till att bibehålla olja ren och att den inte 

blir kontaminerad. Med jämna mellanrum undersöks bärlagrets isole-
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ring och anslutningen mot jord. Även bärlagrets temperatur och kylsy-

stemets flöde kontrolleras. 

Lager som sitter på nedsidan av generatorn mot turbinen behöver ingen 

isolering då vattnet runt turbinen fungerar som jord, men finns det risk 

att kontakt uppstår till axeln på något sätt eller vid hög vibration måste 

även dessa lager isoleras. Alla lager som hör till rotorn och sitter på 

motstående sida om generatorn sett från turbinen måste ha isolering för 

att förhindra cirkulation av möjliga skadliga strömmar genom lagret. En 

källa till sådan ström är inducerad spänning via axeln. Axelspänningen 

beror oftast på osymmetri i den magnetiska kretsen hos generatorn och 

består av en växelspänning sammansatt av många olika frekvenser. 

Vanligtvis är spänningen lägre än 15V och om impedansen är konstant 

låg från axeln och vidare genom lagret kan strömmen på grund av 

axelspänningen bli från 100A upp till flera 1000A vilket är tillräckligt för 

att snabbt skada lagret. 

Efter uppstart och den första tiden kommer lagren vanligtvis att arbeta 

vid en nästan konstant temperatur som kan variera lite med belastning 

och kylvattnets temperatur. Om värmen i lagret ökar vid drift kan det 

vara ett tecken på metallisk kontakt vilket indikerar att ett lagerhaveri är 

på gång. Lagertemperaturen kan också vara känslig för kast och axel-

vibrationer. Orsaken till problem med kast och axelvibrationer kan bero 

på balansering, transienter som påverkar turbinen, felaktig form på 

luftgapet eller koncentricitet som inte stämmer. Den koncentricitet som 

man eftersträvar är att axeln, rotorn och statorn ska ha samma mitt-

punkt. 

När det visar sig att bärlagrets temperatur är onormalt hög är första 

åtgärden att se hur kylarna fungerar. Fungerar inte kylningen kommer 

det att påverka både bärlagrets och oljans temperatur. 

Det är viktigt att se generatorn och turbinen som en helhet där båda 

delar påverkar varandra. Till exempel kan man få en temperaturstegring 

hos bärlagret som inte har med generatorn att göra utan rotorsaken hos 

ett aggregat med francisturbin finnas hos löphjulet. Där kan dränerings-

hål i spaltringen sättas igen vilket kommer att leda till en större last hos 

bärlagret och större last ger en högre värmeutveckling i bärlagret. Felet 

kommer även att visa sig genom ökade vibrationer.   
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Vid tryckning av lagret och det framkommer värden som visar på 

förändring indikerar det inte bara att det kan vara problem med lagret 

utan kan även indikera att axeln lutar.  

Kontrollerar hur infästningen ser ut mot axeln om det finns tecken på 

nötning från rörelse. Provar också om det går att sticka ner ett bladmått. 

För delar som sitter ovanför rotorn kontrolleras isolationen.  

En viktig kontroll är att se så att övergången mellan kilen och lagrets 

kant måste ske gradvis annars är risken stor att oljefilmen förstörs.  

Då plunchar utsätts för vibrationer finns det risk att schimmsen i botten 

vibrerar sönder och då uppstår ett spel. Genom att kapa pinnen ca 3 mm 

kan man istället lägga ner en tjockare bit som inte påverkas lika lätt. Det 

är enbart när man får indikationer, genom ökade vibrationer eller ökad 

temperatur, som det är aktuella att kontrollera lagren. Då det är fjäder-

belastade lager ska fjädrarna kontrolleras med jämna mellanrum och då 

måste lagret tas ut och en inspektion av alla segment blir då möjlig. 

Svagaste stället på fjädrarna är fjädrarnas ändar och har de nötts av byts 

de ut.  

4.3.6 Bromsar 

Då man stoppar aggregatet för avställning passar man samtidigt på att 

mäta bromstiderna på bromspressarna. Bromstiden ska jämföras med 

tidigare mätresultat. Ser man en ökning av bromstiden kan det tyda på 

att det finns läckage av olja, ett ökat läckage av vatten genom de stängda 

ledskenorna eller ett minskat bromstryck. Om bromstiden istället mins-

kar kan orsaken vara att bromstrycket är för högt eller att bromsbanan 

är smutsig och repig vilket kommer att leda till att bromsbanans tempe-

ratur ökar. Samtidigt kontrolleras att bromspressarna slår till vid rätt 

procenttal av varvtalet och det ligger på ungefär 18%.  

Bromsbanan kontrolleras okulärt genom att titta efter att den är jämn, 

att det inte finns några heta fläckar. Tittar efter vibrationsrost i skarvar-

na som tyder på att bultar har släppt. Sprickor och skador tittar man 

också efter. 

Handpumpen ska kontrolleras och när man pumpar ska bromspressar-

na gå upp lika. Samtidigt tittar man efter läckage vid trycksättning. Så 

där kontrolleras funktion, täthet och renhet. Bromspressarna smörjs 

med oljedimma som automatiskt ska pytsas ut, men det har visat sig att 
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det är ungefär bara de två först bromspressarna som får ta del av olje-

dimman. Därför är det bra att själv pumpa igenom lite olja för att 

minska risken med kärvande bromspressar. Olja som blir över kommer 

att dräneras ut och det finns ingen risk att den stannar kvar i systemet. 

Kontrollerar så att det inte är några sprickor i fjäderbrickor, att bultarna 

inte är nötta och tjockleken på bromsbeläggen.  

4.3.7 Oljesystem 

Det behövs normalt ingen separat oljepump för att cirkulera oljan i 

lagren eftersom både bärlagret och styrlagret fungerar som centrifugal-

pumpar som gör att oljesystemet blir självcirkulerande vilket ger en 

mycket hög funktionssäkerhet. Oljeprov från lagret tas varje år och det 

är viktigt att man tar olja på ett ställe där oljan cirkulerar för att bedöm-

ningen ska bli korrekt. Det som undersöks på oljelabbet är; skumning, 

pH-värde, viskositet, grumlighet, partiklar, lukt och färgförändringar. 

Beroende på vilket svar man får tillbaka beslutas om filtrering, raffine-

ring eller byta av olja. Beroende på problemet så kan det vara aktuellt 

att leta rotorsaken till oljans förändring. För att underlätta arbetet är det 

viktigt att man strävar efter att begränsa antalet olika oljor.  

För oljenivån finns det ett övre och ett nedre gränsvärde och om oljeni-

vån hamnar utanför dessa områden sätts ett larm igång alternativt så 

stoppas aggregatet. Hög oljenivå beror ibland på att det kommit in 

vatten i oljan genom en läcka i oljekylaren. Samma fel kan även orsaka 

att oljenivån sjunker om oljan istället sugs ut ur oljesystemet och in i 

kylsystemet beroende av vart felstället finns. 

Oljenivån visar olika värde beroende på om aggregatet körs eller står 

stilla, men genom att ansluta så att man har samma atmosfärstryck vid 

oljenivåvisaren och inne i lagret visas det sanna värdet [13].  

4.4 OSI PI 

Vattenfall har varit i behov av en ny strategi för tillståndsbaserat under-

håll och där passar OSI PI väl in som en del av underhållsstrategin. OSI 

PI är ett välbeprövat system som funnits i 30 år och används inom olika 

industrier runt hela världen. Idag är OSI PI installerat längs hela Luleäl-

ven och installation har påbörjats längs de andra älvarna. Vibrationssy-

stemet har kommit längst och man ligger lite efter med att implementera 

systemet hos driftgrupperna. OSI PI har en enkelt, bra och användar-

vänlig struktur där det är lätt att kategorisera punkter och information 
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och även lätt att hitta data. Bild från OSI PI visas i Appendix C. Lika 

viktigt är att OSI PI kan hantera otroliga mängder data och vid ett 

haveri kan man enkelt gå tillbaka och se vilka indikationer som fanns. 

Då skador och haverier har skett efter installationen av systemet så finns 

det inget tillfälle där OSI PI i full drift inte har sett indikeringar på 

förändring. Alla haverier har visat sig i förväg, men det har inte tolkats 

på rätt sätt så att rätt åtgärder har kunnat sättas in i rätt tid. I aggregat 

där både kontrollanläggning och aggregat är förnyade sitter det totalt 

runt 300 givare per aggregat mot tidigare 50 givare. Hos det gamla 

systemet Conwide sparades data i enbart 3 månader. Det innebär att 

otroliga datamängder idag har gått förlorade och vid fel och haverier 

har det aldrig varit möjligt att gå tillbaka i tiden för att se vad som hänt 

och hur felutvecklingen har sett ut. Datainsamlandet med OSI PI sker 

stabilt vilket ger förutsättningar för att skapa bra beslutsunderlag och 

möjliga strategier. För att vibrationsgivarna ska ge relevant mätdata 

mäter de enbart vid normal drift, kring 55–75% pådrag och det är då 

förändringar och skillnader man tittar efter. Även om vibrationsgivarna 

mäter under givna förhållanden så sparas samtidigt all rådata. När 

skillnader upptäcks leder det till en djupare analys som leder till beslut 

om vilka åtgärder som ska vidtas.  

Det är inte en enskild givares arbete att detektera ett specifikt fel utan fel 

påverkar flera givare samtidigt. På axeln finns givare i både x-led och y-

led och för att ett fel ska kunna existera kommer givare i båda riktningar 

ge utslag. Det är därmed helt orimligt att givare skulle missa att detek-

tera fel. Gamla givare kan få problem med att de driver och inte kan 

hålla kvar den förutbestämda inställningen. Det problemet finns inte 

hos de nya givarna. De har en enkel konstruktion där fel på givaren 

antingen innebär öppen eller sluten krets, samt störningar i signal.  För 

viktiga skyddskretsar testas givarna (reläskydd). Orsaken till att givare 

löser även om det inte finns något fel beror på att inställningen är fel-

gjord. I grunden finns det värden man använder sig av, men varje 

generator är en egen individ och anpassningar kan behöva göras. Vilket 

värde givaren ska reagera på är individuellt, men det finns tumregler 

som man utgår ifrån. Utmaningen idag ligger i att uppsättningen av 

givare är mycket varierande och det ser olika ut överallt. Det är önsk-

värt att nå en nivå där grunduppsättningen är densamma. Relä är den 

enhet som orsakar mest problem, inte givare och deras koppling till 

PLC. PLC är ett system som är både beprövat och robust. Även om 

generatorn övervakas ska manuell rondering finnas kvar, men det som 
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kan upptäckas där är främst fel som första droppen vid ett oljeläckage 

som ingen givare i världen kan detektera. Upptäcks fel då genom syn, 

känsel och lukt befinner man sig verkligen nära haveriet. Genom att 

SAP och OSI PI ska kopplas samman kan värden som man vid inspekt-

ioner själv mätt upp sedan skrivas in i SAP och därefter kommer de 

fram i OSI PI där de visas i en graf. Begränsningen med OSI PI och 

vibrationsanalys är att än så länge lagras inte ms-data. Data som kom-

mer ut ifrån vibrationssystemet är beräknade värden ifrån SKF aptitude.  

Så småningom kommer antalet kontrollpunkter att kunna minskas. 

Fokus ligger på att generatorn ska fungera. Att öppna upp för att utföra 

kontroller innebär en risk. Risk finns att föremål, som kommer att or-

saka stora skador, lämnas. Generatorn ska inte plockas isär utan indikat-

ion på att det behövs och det fungerar i stort sett så idag. Kontaktperso-

ner på station och de som jobbar med drift och underhåll är ovärderliga 

när det gäller kunskap om maskinerna och deras historia vilket man ska 

ta tillvara på när analyser görs. Däremot är det viktigt att det finns 

underhållsingenjörer som är drivna och självständiga som kan ta tillvara 

på deras kunskap och använda den för att föra arbetet framåt. 

På många ställen finns det även B-givare installerade som mäter rörelse 

och används för att detektera bland annat axelkast. På så sätt kan man 

slippa mäta till exempel lagerspel och istället görs det när man får 

indikationer från givarna som känner av axelkast. Mäter man enbart 

vibration kan man bli lurad vid vissa fel. Om radiella krafter trycker åt 

ett håll av någon anledning, kan kraften vara så stark att den skapar 

utrymme för att få befinna sig i det nya läget och vibrationerna kommer 

att upphöra. Har man då B-givare installerade kommer dessa reagera på 

att en förflyttning har skett och därmed leda till att en undersökning 

måste göras för att hitta rotorsaken till felet.  

Generatorn är en enhet som oftast är välfungerande utan istället är det 

hos kringutrustningen felen uppstår. Av felen som uppstår är, enligt 

Nowlan och Heap, 67% slumpmässiga medan 10% har en linjär utveckl-

ingskurva. De flesta fel som åtgärdas görs genom felsökning av kontrol-

lanläggningsingenjörer. På vissa driftgrupper utför de själva felsökning-

ar och det är något som skulle kunna implementeras på fler ställen.  

Första åtgärden när en givare indikerar på fel är att driften kontrollerar 

så att givaren fungerar, därefter görs en fördjupad analys. Räcker inte 

det går man vidare med att göra en expertanalys. De vanligaste åtgär-
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derna som görs då är att mäta. Det finns tillfällen när man har valt att 

fortsätta köra ett aggregat trots tydliga indikationer på att något inte 

stämmer. Det är oerhört viktigt att alla som arbetar vid generatorn får 

och tar till sig kunskap som gör att reaktionen sker tidigare. Ett exempel 

är när en pneumatiskt styrd magnetventil till bromssystemet löste 

närmare 10 gånger och där larmet enbart återställdes utan att uppfölj-

ning gjordes. Tillståndskontroll på bromsar kan idag till 100% styras av 

CBM då riskerna med ett fel inte är så stora och delarna är relativt enkla 

att komma åt. Rotorobalans kan man upptäcka om man varvar upp 

rotorn utan att varken fasa in den eller lägga på magnetiseringen. Då 

vibrationer uppstår görs vidare undersökningar genom att börja kon-

trollera de orsaker som är mest sannolika och där problem främst upp-

står för att hitta felet. Ju längre OSI PI är med desto mer underlag får 

Vattenfall och kommer att känna igen mönster för hur aggregatet beter 

sig vid specifika eller åtminstone sannolika fel. OSI PI kommer att leda 

till ökad tillgänglighet, minskade underhållskostnader samtidigt som 

säkerheten bibehålls [29].  

4.5 Generatorinspektion hos Statkraft 

Hos Statkraft görs vart 6:e år specialistinspektioner av två externa ack-

rediterade generatorinspektörer. Dessa två inspektörer har gått på 

utbildning som getts av generatorspecialister från Statkraft som arbetar i 

Norge för att få med sig hur man ska bedöma och värdera generatorn. 

Protokollet som följs vid generatorinspektionerna är framtaget av speci-

alisterna i Norge. De har även tagit fram riktlinjer för hur inspektionen 

ska gå till, vad man tittar efter och bedömningskriterier.  Det är en viktig 

del då man vill ha lika bedömning överallt och det är viktigt att värde-

ringen och bedömningen blir rätt. 

Ettårskontroller görs internt av driftpersonal. Det görs även treårskon-

troller och där är det idag de två utbildade generatorinspektörerna, men 

även av andra externa inspektörer som gör dessa. Viljan och målsätt-

ningen är att den egna personalen ska kunna utföra dessa i framtiden. 

Just nu kommer någon av externa generatorinspektörerna att utbilda 

kraftverkspersonal och där kommer de att gå igenom kontrollpunkter 

som finns på inspektionsprotokollet och utbilda i hur punkterna kon-

trolleras. 

Då det vid inspektioner framkommer brister och personal på plats inte 

kan lösa det själva finns det möjlighet att kontakta generatorspecia-
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listerna hos Statkraft i Norge. Det görs ibland och de är hjälpsamma och 

tillmötesgående, men det är naturligare att ta kontakt med den externa 

personalen som genomför specialistinspektionerna.  

Mycket skulle underlättas om man hade en egen generatorexpert även 

här i Sverige och kostnadsmässigt skulle det troligtvis bli billigare. 

Statkraft har idag så pass många kraftverk i Sverige att det borde vara 

möjligt. Det finns totalt 55 kraftverk i Sverige och de är fördelade på 3 

områden med varsin kraftverksgrupp. Det finns 11 kraftverk i Öster-

sund, 21 stycken i Sollefteå och 23 stycken i Laholm.  

RCM-analyser har utförts på de 19 största anläggningar hos Statkraft i 

Sverige där fokus har varit att utvärdera varje enskild enhet för att sätta 

in den på rätt ställe i underhållsplanen. Man har gått igenom varje enhet 

för att fundera vad som händer om den felar och sannolikheten för at 

det ska hända. Enheter som inte ställer till med något större problem 

kontrolleras inte utan åtgärdas först när det uppkommit ett fel. Det leder 

till att mycket av det underhåll som görs är tidsbaserat. När en föränd-

ring görs på generatorn är tanken att en ny RCM-analys ska göras för 

den delen och uppdateras i systemet. Tidigare var det ett krav att göra 

den analysen, men det kravet är inte lika hårt längre. 

När åtgärder ska genomföras fattas det idag en hel del kompetens och 

många gånger får extern personal anlitas för att åtgärda fel. En del 

tillgänglighet går förlorad då kompetensen inte finns, men det går 

relativt snabbt att få hjälp av extern personal. När jobbet utförts av 

extern personal har Statkraft krav på att de skriver hur arbetet har 

utförts i en rapport. Det fungerar bra, men ibland händer det att man får 

trycka på lite extra för att få de önskade rapporterna. När jobb utförs 

försöker man själva vara delaktiga i arbetet. 

Förutom generatorinspektör finns det heller ingen mekanik- eller appa-

ratgrupp. Det innebär att även sådana arbeten måste utföras av externa. 

Det saknas även projektledare internt och därför tas det ibland in exter-

na projektledare. Statkraft Sverige har gjort en intern resursutredning 

utifrån att de använder externa tjänster i stor omfattning. Vad detta 

kommer att leda till återstår att se, men förhoppningen är att Statkraft 

ska kunna anställa lite mer resurser i framtiden. Det som finns idag är 

egna elektriker.  
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Generatorn övervakas med temperatur- och vibrationsgivare. Uppsätt-

ningen när det gäller övervakning och skydd på generatorerna är väl-

digt varierande. Som det ser ut nu jobbar man inte heller för att få det 

enhetligt, inte ens i nya projekt. På en station där det varit problem med 

att betongen sväller och statorn trycks ihop till ett ägg har man, efter att 

ha format om statorn, satt in luftgapsmätning på fyra positioner för att 

ha kontroll över problemet.  

Data som kommer från givarna lagras i mellan 6 månader och 12 måna-

der och därefter går data förlorat. Som underhållssystem så håller 

Conwide succesivt på att ersättas av SAP. Historiska värden som manu-

ellt matas in en gång per vecka blir överflyttade till SAP. Eftersom data 

inte sparas längre än ett år i Conwide har det använts ett eget system 

när det funnits ett behov av längre historik. Där samlas också mätvär-

den från ronderna som görs varje vecka. Idag jobbar Statkraft med SAP 

samtidigt som man nu i dagarna ska börja arbeta med en app som ska 

användas vid rondning. Många användare av SAP tycker att systemet är 

krångligt och inte så användarvänligt. Statkraft har därför utvecklat en 

speciell app kallad MWP (mobile workplace). Med denna app ska 

användaren enkelt kunna skapa rapporter och ordrar samt utföra un-

derhållsarbeten som till exempel veckorond. Statkraft håller för närva-

rande på att rulla ut den här lösningen i Sverige. I appen ser man vilka 

punkter som ska kontrolleras och rapporten skapas snabbt och enkelt. 

Appen har utvecklats under lång tid då man på Statkraft i Sverige ställt 

hårda krav på hur det ska se ut och fungera. Hos Statkraft i Norge var 

man betydligt snabbare att börja använda appen då första versionen 

kom ut. Idag är det få som använder den då den innehåller många 

brister. Det är bättre att det tar tid att utveckla någonting och att slutre-

sultatet därmed blir bra istället för att skapa en snabb lösning som inte 

fungerar i praktiken. Det här är en app som säkert fler kraftbolag skulle 

finna som en bra lösning. Det borde finnas mer samarbete mellan ener-

gibolagen.  

En del mätningar görs bland annat meggas rotorn ungefär två gånger 

om året i samband med matarrengöring. Statorn meggas vart tredje år 

och det kan bli oftare om man misstänker något eller ser att det är 

smutsigt. Impedansmätning av rotorpolerna görs om man får indikat-

ioner från vibrationsgivarna och vill se alternativt utesluta att det beror 

på varvkortslutning hos någon av polerna. Lagertryckningar görs också, 

men där är intervallerna inte självklara. 
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Det finns inga instruktioner för hur mätningar ska genomföras utan det 

skiljer sig mellan olika utförare. Det är ett arbetsområde som man just 

nu har börjat jobba hårt med för att underlätta arbetet. Medelåldern är 

hög och det gäller att ta vara på den kunskap och erfarenhet som finns. 

Allt ska göras enhetligt och det ska finnas tydliga instruktioner som 

leder till driftsäkrare produktion och ökad säkerhet för personalen. Hur 

saker utförs kan vara självklart när man jobbat många år, men som ny 

utan tydliga instruktioner finns det risk att det blir fel. Ett exempel var 

när kylvattenfiltret skulle rengöras. Efter rengöringen sattes filtret 

tillbaka och låstes fast med hjälp av en stång med bajonettlåsning i 

botten på filterhuset. Stången kan låsas både med- och moturs. För en 

säker låsning ska den låsas medurs, annars finns risken att den går ur 

låslägen när toppmuttern dras fast. Troligtvis låstes stången den här 

gången moturs och när låsmuttern på filterlocket drogs fast gick lås-

ningen ur läge. Efter 6 månader med upprepade start och stopp samt 

vibrationer hamnade stången i olåst läge. Resultatet blev att hela locket 

till slut släppte, vatten forsade in och generatorn blev blöt vilket ledde 

till 1½ månads stopp.  

Statkraft är ett ungt energibolag i Sverige. 2005 övertogs de första vat-

tenkraftverken av E.ON och verksamheten håller på att byggas upp 

succesivt. För att lyckas bygga upp en bra struktur kommer Statkraft 

behöva utveckla mer egen kompetens här i Sverige. Man kommer 

snabbt att kunna tjäna in det kostnadsmässigt och det kommer bli 

enklare att ta diskussioner då man jobbar närmare varandra [31].  

4.6 Inspektionsprotokoll 

Nu när arbetsordrarna skrivs ut genom SAP finns det en uppskattad tid 

som arbetet ska ta. När arbetet är slutfört ska den verkliga tiden anges i 

dagrapporten. För underhållsavdelningen är det viktigt att tidsangivelse 

för underhållet fortfarande finns kvar för att kunna fördela budgeten 

och ha kontroll över vilka möjligheter som finns. Det behöver inte vara 

på enhetsnivå, men en uppdelning på systemnivå krävs. Därför är det 

också viktigt att alla delsystem hålls samman i inspektionsprotokollet. 

Som det fungerar idag ser de inte kostnaden för hur mycket inspektion 

och övervakning kostar per delsystem. För att kunna fatta relevanta 

beslut angående hur inspektion och övervakning ska genomföras både 

ekonomiskt och för ökad tillgänglighet är det viktigt att systemen hålls 

ihop. Det kommer att till exempel visa om det är billigare att utföra 
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tätare inspektioner istället för att installera dyr övervakningsutrustning, 

utan att riskera tillgängligheten och driftsäkerheten. 

I önskemålen från intervjuerna framkom det att de vill ha ett inspekt-

ionsprotokoll som är enkelt att följa, med inspektionspunkter i kronolo-

gisk ordning och tre bedömningsnivåer. Första och sista önskemålet kan 

uppfyllas, men den kronologiska ordningen får en viss förändring. Ofta 

görs underhållsarbeten i samband med den årliga översynen och tro-

ligtvis kommer man inte att kunna följa inspektionsprotokollet punkt 

för punkt i alla fall. Som det ser ut på en del ställen idag är kontroll-

punkterna uppdelade mellan olika personer beroende på vem som är 

mest lämpad för vilken inspektionspunkt. Mitt förslag på modell för 

inspektionsprotokoll kommer att passa bra för alla tre intressenter; 

underhåll kommer kunna se kostnader för olika delsystem, de som gör 

inspektionen kommer enkelt kunna följa protokollet och tekniska av-

delningen kommer ha nytta av resultatet från inspektionsprotokollet då 

de planerar för åtgärder. 

I bilaga B återfinns mitt förslag till inspektionsprotokoll. Det beskriver 

vilken kontrollpunkt som ska inspekteras och vad man tittar efter. Varje 

kontrollpunkt har ett nummer som är kopplat till SAP och som även ska 

användas i inspektionsrapporten. I arbetsbeskrivningen ska det stå hur 

det ska se ut, vad man tittar efter och vart eventuella verk-

tyg/hjälpmedel finns. Åtgärdsbeskrivningen behöver man först då man 

hittar nått misstänkt och där ska man få hjälp att göra en bedömning. 

Kan även ta upp vad felet kan komma ifrån. Åtgärdsbeskrivningen är 

något som redan finns i Vattenfalls system, men den måste kopplas mot 

inspektionsprotokollet. Det som fattas där är hur bedömningskriterierna 

ser ut. 

För att inspektionsprotokollet ska bli komplett ska ett mätprotokoll och 

plast för bilder adderas. 
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4.7 Vikten av underhåll 

Christer Idhammar uttrycker i nedanstående citat tydlig att det kan 

finnas problem mellan ekonomiska aspekter och de tekniska aspekterna: 

”Även om jag ser en förändring i attityden till underhåll på 

företagsledningsnivå både här i USA och i andra länder där vi 

arbetar, så har många underhållsorganisationer svårt att få gehör för 

de förbättringar som man vill göra. Det är också sant för de 

produktivitetsförbättringar som företagsledningen initierar och tror 

är möjliga, men sällan ser förverkligade. Förbättringarna är oftast 

temporära och kan till och med leda till högre kostnader senare, då 

effekterna av felaktiga initiativ blir synbara. 

Underhåll ses fortfarande som en kostnad utan intäkt. 

Underhållschefer belönas mycket mer om kostnaden för underhåll 

kan sänkas, än om man lyckats bidra till att produktionskvalitet och 

volym ökats eller blivit mer tillförlitlig. (Intäkten ökats) En 

konsekvens blir att bra underhåll ses som ett underhåll med låg 

direkt kostnad. Låg kostnad för underhåll är mycket lätt att uppnå 

under en tidsperiod av ett, möjligen två år. Men att uppnå verkliga 

och varaktiga resultat kräver en stor förändring i tankesätt och 

kultur. Jag har behandlat detta i tidigare krönikor där jag använde 

sägnerna om igelkotten och räven som jämförelser. Ni kan läsa dess 

om ni går till www.idcon.com/Svenska Artiklar. 

Jag anser att de flesta underhållschefer sitter i ett budgetfängelse 

därför att de är alltför fokuserade på kostnader i stället för resultat. 

Det här är en konsekvens av ovanstående synsätt. Många 

underhållschefer måste agera mer aggressivt för att kunna bidra till 

verkliga produktivitetsförbättringar. Här följer några exempel på 

vad jag rekommenderar. 

1. Kalkylera realistisk intäkt för underhållsaktiviteter. 

2. Sälj inte underhåll, sälj i stället produktionstillförlitlighet. 

3. Vet hur bra din organisation är och ha en klar bild över hur en bra 

organisation ser ut. 

4. Vet vad skillnaden mellan hur bra din organisation är och hur bra 

den kan bli är. 

5. Vet vad din organisation skall göra för att bli så bra den kan bli. 

6. Vet vilka resultat du kommer att leverera och när resultaten 

kommer att levereras. 

7. Vet vilka investeringar som krävs för att genomföra 

förbättringarna. 

8. Vet vilka svårigheter du måste övervinna och hur dessa kommer 

att övervinnas. 

9. Dokumentera din plan så kortfattat som möjligt. 
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1. Intäkten för underhållsaktiviteter är oftast lika med värdet av ökad 

prima kvalitet och/eller produktionsvolym. Beräkna värdet av 

tillverkad och såld volym eller värdet av leveranssäkerhet om ökad 

volym inte kan säljas. Värdet av ökad såld och levererad 

kvalitetsvolym är oftast lika med marknadspris minus variabel 

kostnad per enhet. Andra intäkter från bättre underhåll inkluderar: 

o Lägre underhållskostnad som en följd av färre 

produktionsstörningar och komponentfel och ökad 

personproduktivitet. 

o Minskade personskador. Över 60% av personskador 

inträffar då ett underhållsarbete utfördes som ett akut 

oplanerat och icke schemalagt arbete. 

o Mindre råmaterialförluster 

o Etc. 

2. En viktig princip som du måste kunna övertyga ledningen om är att 

ökad produktionssäkerhet leder till lägre kostnader. Att bara sänka 

kostnaden för underhåll leder inte till ökad produktionssäkerhet. I 

stället sänks kostnaden temporärt, sedan ökar den mer än den 

besparing som tidigare uppnåtts. Efter det kommer 

produktionssäkerheten att gå ner [32].”  
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5 Resultat 
Här presenteras först en sammanfattning av hur nuläget ser ut och hur 

framtida lösningar ska se ut. Sedan kommer bedömningskriterierna för 

magnetiseringen, rotorn och statorn. 

5.1 Nuläge 

Idag tas det tillräckligt stora risker vad gäller generatorns underhåll och 

inspektioner. Det finns inga inspektionspunkter där det aldrig upptäcks 

några fel och därför kan man inte ta bort några inspektionspunkter. Idag 

finns det övervakning av generatorerna i olika omfattning, men larm 

från givare och tolkningar av värden görs inte alltid på ett korrekt sätt. 

Många känner att SAP är ett svårarbetat system och inspektionsproto-

kollen som kommer från SAP samt tillhörande arbetsorder inte är an-

vändarvänligt. Finns varken logisk struktur eller anläggningstillhörig-

het. Då SAP är svårarbetat löser en del områden problemet med att ha 

ett eget system för hantering av rapporter. Hos en del områden analyse-

ras slutrapporten innan den läggs in i SAP och hos andra områden sker 

ingen analys utan slutrapporten hamnar enbart i SAP. Mätningar utförs 

på de flesta ställen inte på standardiserade sätt då det inte finns några 

mätinstruktioner. 

När fel och brister upptäcks är det olika åtgärder beroende på hur 

allvarligt felet är. För större fel som måste lösas på en gång kontaktas 

anläggningsansvarig som får göra en bedömning om lämplig åtgärd. På 

alla ställen tar man själv beslut om mindre åtgärder utan att fråga nå-

gon, men det ska antecknas vad som har gjorts. Är problemet inte akut 

skrivs det i rapporten och åtgärden kommer att göras antingen vid nästa 

generatorinspektion eller vid ett naturligt stopp i produktionen. 

5.2 Framtidsdrömmar 

Viktigaste åtgärden för att de framtida generatorinspektionerna ska 

fungera är att förenkla. Standarden och inspektionsprotokollen ska ses 

som levande dokument där man hela tiden jobbar med ständiga förbätt-

ringar och möjlighet till förändring. Allt som dokumenteras ska vara 

jämförbart, repeterbart och spårbart. Överlag behövs bättre underlag för 

dokumentation; bra inspektionsprotokoll, korrekta instruktioner, bra 
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mätprotokoll med tydliga instruktioner, dokumentation för löpande 

åtgärder och uppdaterade dokument och ritningar vid förändringar. 

Allt ska vara uppbyggt med logisk struktur. Det är viktigt att anlägg-

ningstillhörighet framgår av inspektionsprotokollet och att antalet 

punkter minskas genom att de punkter som hör ihop ska ligga under 

samma punkt. Alla kontrollpunkter i SAP ska vara utformade efter 

respektive generator. Vid punkter som innefattar mätningar ska det 

finnas ett ställe att ange mätdata. Viktigt att man i inspektionsrapporten 

infogar relevanta bilder på problemområden och skador.  

Det som saknas är analys och uppföljning. När systemet OSI PI imple-

menteras kommer det leda till bättre analys av mätvärden och samtidigt 

visas trender på analyserna vilket ger möjlighet till bra utvärdering. 

Inspektionerna ska fortsätta som idag och vara tidsstyrda och åtgärder-

na ska göras beroende av tillståndet hos enheten. De som utför inspekt-

ionen ska ha kompetens för uppdraget. Det som kan mätas vid andra 

tillfällen, antingen vid drift eller naturliga stopp, och inte behöver tas 

vid årsstoppet görs redan idag. Då fel upptäcks under stoppet finns det 

mer personal och enklare att sätta in åtgärder när så krävs. En lösning är 

att sprida ut stoppen mer så att den som ska göra inspektionen hinner 

med alla. Ny teknik är välkommet och kommer underlätta tillståndsbe-

dömningar, men för att upprätthålla känslan och kunskapen om genera-

torn är det viktigt att personalen jobbar nära den. Ska man kunna få en 

blick för att upptäcka fel måste man se hur det ska se ut och vilka tecken 

på fel som finns.  

Genom att satsa på att hålla system enhetliga underlättar man mycket 

för personalen om de inte behöver ha kunskap för att hantera en massa 

olika system. Felsökningstiden minskar, behöver inte finnas lika mycket 

reservdelar och inte komma ihåg vart alla reservdelar finns. Någonting 

som saknas i SAP är sökfunktion. För att inte börja om från noll vid 

felsökning ska man kunna söka i SAP. Att upptäcka fel är man rätt så 

duktig på, men systemet är så pass stort och komplext och felorsakerna 

kan vara många. Det ska vara enkelt att kontakta en teknikgrupp som 

man kan bolla idéer och som kan svara på frågor och funderingar samt 

ge råd för hur arbetet ska utföras. Samtidigt får det inte finnas för 

många för då försvinner helhetssynen och överblicken. Idag jobbar de 

samtidigt med mycket annat och kan sitta fast i projekt vilket gör att de 

redan har fullt upp och utrymmet för rådgivning och även att komma ut 

på plats blir litet. 
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Efter inspektionen ska allt sammanställas till en slutrapport av den som 

är ansvarig för arbetet, gärna tillsammans med de som utfört arbetet. 

Förslag från dessa om åtgärder får gärna finnas med, men sedan är det 

anläggningsingenjören som fattar beslut grundat på alla viktiga para-

metrar. För att säkerställa att inspektionens resultat har lett till rätt 

beslut och åtgärder ska rapporten med dess data granskas av anlägg-

ningsingenjören innan det läggs in i SAP.   

5.3 Bedömningskriterier 

Fyra olika bedömningsnivåer vid inspektion av generatorn finns; 

 Åtgärdas omedelbart – innebär att man drar fast det som är löst, 

gör rent, utför mätningar. 

 Kräver djupare analys – Måste också göras omedelbart, men krä-

ver hjälp för att fastställa lösningen. 

 Hålla koll – Innebär att man mäter och beskriver för att kunna 

följa utvecklingen. 

 Planeras – Kräver åtgärd, men inte brådskande utan här hinner 

man planera och sedan göra åtgärden vid lämpligt tillfälle. 

Föregående inspektionsprotokoll ska alltid kollas igenom och tas med 

vid inspektionen. Vid alla punkter där man bedömer att det inte ser ut 

som det ska kollar man i föregående inspektionsprotokoll för att se hur 

det såg ut förra gången. 

Allt som är fastskruvat/fastbultat ska sitta ordentligt. Är det en bult som 

är lös dras den åt. Anteckning om åtgärder görs alltid och punkten kan 

läggas in i systemet och en tätare kontroll än vad som är tänkt ursprung-

ligen för att se om åtgärden var tillräcklig beroende på vilket fel som 

åtgärdats. Är samma fel återkommande måste man söka vidare efter 

rotorsaken. Mycket handlar om att ha koll på felen och se vad som 

händer, så dokumentation är viktigt. 

De delar som kräver djupare analys händer i stort sett aldrig, men 

viktigt att punkterna kontrolleras då konsekvenserna av ett fel skulle bli 

mycket stora. 
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5.3.1 Magnetisering 

Nedan visas en sammanställning av bedömningskriterierna för magne-

tiseringen. 

 

 

Kommentarer till varje bedömning: 

1. Det skall bli en patina, lite gråaktig. Övriga missfärgningar kan 

bedömas med hjälp av bilder från koltillverkare osv. 

Nr Vart? Vad? Bedömningskriterier? 

1 Släpringar Repor Hålla koll 

  Missfärgning  Hålla koll 

  Värme Åtgärdas omedelbart 

2 Borstar Förslitning Hålla koll 

  Fastsättning Åtgärdas omedelbart 

3 Borsthållare Funktion   Hålla koll 

  Tryck Åtgärdas omedelbart 

4 Diodbrygga Renhet Åtgärdas omedelbart 

5 Tyristor Renhet Åtgärdas omedelbart 

6 Isolering Skador Åtgärdas omedelbart 

7 Kommutator Slitage Hålla koll 

  Gnistbildning Hålla koll 

8 Stator Isolering Åtgärdas omedelbart 

9 Rotor Isolering Åtgärdas omedelbart 
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2. mm/1000 tim. 

3. Fjädertryckets mäts med en fjädervåg 

4. Rengörs vid behov, byts när den går sönder 

5. Rengörs vid behov, byts när den går sönder 

6. Ev. meggning. (mät spänning mot jord 500V 1min) 

7. Det skall bli en patina, lite gråaktig. Övriga missfärgningar kan 

bedömas med hjälp av bilder från koltillverkare osv 

8. Ev. meggning. (mät spänning mot jord 500V 1min) 

9. Ev. meggning. (mät spänning mot jord 500V 1min) 

5.3.2 Rotorn 

Nedan visas en sammanställning av bedömningskriterierna för rotorn. 

Nr Vart? Vad? Bedömningskriterier? 

1 
Kopplingen mellan axel 

och rotor 
Passrost Kräver djupare analys 

2 Knaster Ser nött ut  Kräver djupare analys 

  Passrost Kräver djupare analys 

3 Nedledarskenan 
Skadad isole-

ringen   
Åtgärdas omedelbart 

  Smutsigt Åtgärdas omedelbart  

  Varmgång Åtgärdas omedelbart 

  
Otillräcklig 

fastsättning 
Åtgärdas omedelbart  

4 Bärplattor Felaktig lutning Kräver djupare analys 

5 Rotorring Ojämn Hålla koll 
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Kommentarer till varje bedömning: 

1. Om det är en förspänd koppling måste den passas in bättre då 

det ska vara helt stumt. Har aldrig hänt, men är en viktig kon-

trollpunkt då det absolut inte får hända då det skulle innebära 

mycket stora risker 

2. Lika stora risker som nr. 1  

  Vågig Hålla koll 

  
Utstickande 

delar 
Hålla koll 

  Skadade delar Kräver djupare analys 

  Sprickor Kräver djupare analys 

  Smutsigt 
Hålla koll/Åtgärdas 

omedelbart 

6 Täcklock Lösa vikbleck Åtgärdas omedelbart 

7 Momentöverföringskilar Rörelse Åtgärdas omedelbart 

8 Fläktvingar Sprickor Åtgärdas omedelbart 

9 
Krympstänger med 

kilförband 
Nötning 

Hålla koll/Åtgärdas 

omedelbart 

10 Poler Lös Åtgärdas omedelbart 

  
Dålig anligg-

ning 
Planeras 

11 Spole Sprucken färg Åtgärdas omedelbart 

12 Polöverkopplingar Missfärgningar Åtgärdas omedelbart 

13 Spolstöd Lös Åtgärdas omedelbart 

14 Polstopp Lös Åtgärdas omedelbart 
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3. Genom att megga ser man om värdet är lågt, har sjunkit jämfört 

med tidigare mätningar, och då är det problem med isolationen. 

Är det smutsigt letar härleder man vart smutsen kommer ifrån 

vilket kan bero på till exempel fel kol, kolet felplacerat, trasig 

packning. Gör rent och dra fast när så krävs. 

4. Om en bärplatta lutar mer än 5mm per meter finns det en risk att 

bultarna smäller av vilket ger stora konsekvenser. Behöver i det 

läget hjälp från tekniksidan som kommer och mäter förspänning-

en på bultarna och räknar på hur allvarlig det är. Kan vara ett bil-

ligt alternativ att stå de ca 6 veckor det tar för att få nya bultar. 

Självklart utreda varför bärplattan lutar som felaktigt montage, 

veka plattor eller axiella krafter som påverkat rotorn. 

5. En rotorring är sällan helt perfekt utan det gäller att föra historik 

och kanske utföra noggrannare mätningar, men ser man sprickor 

eller skador är det allvarligt. Består smutsen av torrt damm be-

höver det antagligen inte åtgärdas, men består den av mer olja 

kan meggning ge svar på om det krävs någon åtgärd. 

6. Byter ev. bultar och låsning 

7. Kan behöva tas isär för kontroll. Risken är att de spricker sönder. 

De ska ta upp stora krafter, men sitter de för stumt bryts svetsar 

sönder. 

8. Tas loss och svetsas 

9. Är de riktigt lös måste åtgärden göras omedelbart annars håller 

man koll. De är hela tiden förspända även om det är varmt. Vid 

rusningsvarvtal kan förspänningen släppa. 

10. Vid bananformad rotorpol börjar man planera för vidmakthål-

lande åtgärder, för att ha kontroll på utvecklingen görs im-

pedansmätningen oftare 

11. Genom att megga får man svar på hur allvarligt det är och hur 

man ska gå vidare 

12. Tar loss och tittar hur det ser ut och gör en miniutredning för om 

möjligt fastställa orsak 
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5.3.3 Statorn 

Nedan visas en sammanställning av bedömningskriterierna för statorn. 

Nr Vart? Vad? Bedömningskriterier? 

1 Lindningskåpor  Skador Åtgärdas omedelbart 

2 Uttag 
Skador på isole-

ring  
Åtgärdas omedelbart 

3 Överkopplingar 
Skador på isole-

ring 
Hålla koll 

4 Spårkilar Anliggning Hålla koll 

  Sprickor Kräver djupare analys 

5 Härvor  Glidning   Åtgärdas omedelbart 

6 Härvändor Isolationsskador Planeras 

  Glimmning Hålla koll 

7 Härvstagning Nötning Åtgärdas omedelbart 

  Bindningar Åtgärdas omedelbart 

8 Statorplåt Skador 
Hålla koll 

 

  Buckling Hålla koll 

9 Kylkanaler Deformation Åtgärdas omedelbart 

10 Tryckfingrar Rörelse Hålla koll 

  Anliggning Hålla koll 

  Rost Hålla koll 

11 Tryckplattor Säkring  Åtgärdas omedelbart 

  Anliggning Åtgärdas omedelbart 
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12 Stomme Rost Hålla koll 

  Renhet Planeras 

13 Statordelningar Buckling Hålla koll 

  Rost Hålla koll 

14 Statorfötter Vibrationsrost Hålla koll 

  Rörelse Hålla koll 
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6 Diskussion 
Beräkningen i kapitel 2.6 visar att vid bortfall av största generatorn en 

svensk sommardag påverkas frekvensen. Idag är bortfallet inte så an-

märkningsvärt, men det är viktigt för hela el-Sverige att förstå samban-

det mellan frekvensen på elnätet och bortfall av produktionsenheter. 

Där det är ännu viktigare att förstå att frekvensen sjunker snabbare ju 

lägre tröghetsmoment den bortfallande enheten har. Som utvecklingen 

ser ut idag minskar andelen elenergi som produceras av produktions-

enheter med högt tröghetsmoment till förmån för elenergi med lågt 

tröghetsmoment. Det var en av målsättningarna med den här rapporten 

att visa hur viktig vattenkraften är för att upprätthålla frekvensen i 

elnätet. Målsättningen uppnåddes då det tydligt syns att om det för-

svinner tröghetsmoment från produktionssystemet förändras frekven-

sen snabbare. Frekvensen ligger fortfarande inom gränsen på 47Hz 

100% av tiden, men belyser ändå vad som händer. För att behålla vat-

tenkraften som reglerkraft med ett bra tröghetsmoment är det viktigt att 

vattenkraften får vara med och producera för att tjäna pengar. Om 

vattenkraften inte längre är lönsam kommer vattenkraftstationer att 

läggas ner och därigenom försvinner både reglerkraft och tröghetsmo-

ment. För att vattenkraften ska kunna vara en stabil och pålitlig för att 

kunna upprätthålla reglerkraft och tröghetsmoment är det viktigt att 

kraftstationens hjärta, generatorn, är väl underhållen för att vara drift-

säker och tillgänglig. 

Målet med att analysera nuläget och önskemål om hur framtiden ska se 

ut har uppnåtts. Bedömningskriterierna har delvis uppnåtts och banat 

väg för hur Vattenfall fortsättningsvis kan gå tillväga. Att jobba heltid 

med att utföra ett arbete som bygger på intervjuer är inte helt enkelt. 

Den här tiden på året sker många av generatorinspektionerna så de jag 

har intervjuat har varit mycket upptagna, men de har gjort vad de har 

kunnat för att vara behjälpliga. Att de vill se en förändring råder det 

inga tvivel om.  

Grundtanken var att alla skulle hinna granska allas intervjuer för att gör 

tillägg och diskutera detaljer, men det har inte hunnits med. Ska arbetet 

fortsätta bygga på intervjuer är det inte lämpligt att jobba heltid med 

uppdraget. Väljer man istället att bygga upp en standard med mer hjälp 
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från tekniska avdelningen tycker jag fortfarande att kontakten ut mot 

verkligheten är viktig vilket fortfarande skapar en relativt långsam 

arbetstakt. Det får hellre ta lite längre tid och istället bli ett bra jobb som 

är förankrat ute i verkligheten. Vattenkraftutrustning har lång livslängd. 

Det är därför svårt att direkt mäta genomslaget av examensarbetets 

resultat.  

Att bedömning av generatorn sker på samma sätt oavsett i vilket av 

Vattenfalls kraftverk man befinner sig är viktigt, men ett annat problem 

som framkom väldigt tidigt i arbetet var hur svårt det är att göra genera-

torinspektionen genom att följa arbetsordrarna. Även problem med hur 

hanteringen av data och mätvärden hanteras. Finns det inget bra sätt att 

hantera dessa problem spelar det ingen roll hur bra bedömningskriterier 

som tas fram. Eftersom det fanns tid över mellan alla intervjuer be-

stämde jag mig för att skapa en början till ett nytt inspektionsprotokoll. 

Använde gamla protokoll som personalen har tyckt om att arbeta med 

tidigare och skapade ett nytt som uppfyller samma sak som de gamla 

protokollen samtidigt som nya krav finns med. 

Just för stunden kommer kostanden för underhåll kanske inte att 

minska, men genom att inspektera generatorerna på ett standardiserat 

sätt och fatta beslut grundade på fakta och generatorns tillstånd samt att 

utföra korrekta mätningar då mätningar krävs och behandla data på 

korrekt sätt för enkel och snabb analys kommer det på sikt att innebära 

minskade kostnader. Genom intervjuerna framgår det att alla punkter 

och deras intervall ska vara kvar. Nu kommer historik för varje enskild 

generator skapas och man kommer att kunna se specifikt vilka punkter 

som aldrig har någon anmärkning och på så sätt fatta beslut om att 

senarelägga kommande inspektioner för motsvarande punkt. Likväl 

som det finns punkter där man upptäcker problem som kanske kräver 

tätare intervall av inspektioner. Meningen är att finna rotorsaken och 

åtgärda den beroende på om det är ett vidmakthållande eller dags för 

förnyelse väljs lämpligaste åtgärd. Allt för att undvika haveri och istället 

utföra ett välplanerat underhåll vilket sparar både tid och pengar. Att 

implementera nya underhållsintervall kommer vara betydligt enklare 

när det tydligt framgår hur det faktiskt ser ut. Det kommer att ge en 

samförståelse genom hela organisationen strävan mot samma mål 

kommer att bli tydligare. 

Vattenfall vill ha kortare stopp [9] och stoppen kommer bli kortare när 

planeringen underlättas och inspektionsprotokollet enbart innehåller 
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korrekta inspektionspunkter. Även om man är intresserad av så korta 

stopp som möjligt måste det göras bra bedömningar om man väljer att 

köra igång trots brister för att sedan planera för åtgärd vid nästa stopp. 

Att bedömningen är standardiserad samt större möjlighet att kontakta 

teknikavdelningen innebär stora chanser att rätt beslut tas och tillgäng-

ligheten för generatorn ökar. Den troliga utvecklingen på elmarknaden 

går mot att vattenkraft kommer att köras ännu mer intermittent och då 

blir vikten av tillgänglighet ännu större och det löser man genom väl-

planerade och tillståndsbaserade underhållsåtgärder. Är av största vikt 

att de som fattar beslut förstår att investeringar i underhåll lönar sig. Det 

ger färre haverier, kortare stopp och lägre kostnader. 

Bedömningar leder inte alltid till åtgärder utan mycket handlar om att 

ha koll på felen och se vad som händer, så dokumentation är viktigt. 

6.1 Inspektionspunkter och inspektionsprotokoll 

Själva tidsintervallet på de olika komponenterna kommer att kvarstå. 

Det är en gång beräknat genom RCM och får anses vara gällande idag. 

Däremot är dessa intervaller något som ska följas upp i framtiden då 

man har relevant historik att fatta nya beslut. Även om alla generatorer 

är individer kommer kanske vissa typer av generatorer uppvisa lik-

nande fel inom en snarlik tidsperiod och då blir det betydligt enklare att 

fatta korrekta beslut angående när insats alternativt tillståndskontroll 

ska göras. Kan vara så, men behöver inte vara så. 

Med Vattenfalls arbete med ständiga förbättringar kommer man kanske 

kunna minska antalet punkter rent teoretiskt. Tycker dock att man ska 

ha i åtanke att en stor del av tiden för att utföra en översyn handlar om 

att öppna upp och komma in i till exempel rotorn. Att titta och kontrol-

lera tar inte så lång tid utan det är att få åtkomst som tar den mesta 

tiden. Då man ändå öppnar upp för att kolla en sak kan man ändå kolla 

fler saker. 

Precis som alla andra delar av Vattenfall ska det här inspektionsproto-

kollet kunna förändras genom ständiga förbättringar. De som arbetar 

med inspektionerna är välkomna att komma med kommentarer och 

synpunkter. Den som är ansvarig för inspektionsprotokollen kan sam-

manställa allas kommentarer och vidareutveckla inspektionsprotokollet. 

Många av de äldre som jobbar hos Vattenfall idag har gjort det under 

lång tid. Idag ser arbetsmarknaden annorlunda ut och det är inte lika 
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troligt att den som är runt 20 år idag kommer att jobba kvar hos Vatten-

fall fram till pensionen. Därför är det extra viktigt att allt görs så att det 

är enkelt och lätt att förstå hur underhållet och inspektioner ska utföras. 

Därför är det viktigt med ett generatorspecifikt inspektionsprotokoll. 

Det är viktigt att berätta för underhållspersonalen varför uppgifterna 

ska fyllas i. Till exempel varför antalet timmar för att utföra respektive 

moment ska vara med. Förtydliga att det har med ekonomin att göra, att 

man har en budget till underhåll och den måste fördelas ut och se vilka 

åtgärder som man har möjlighet att finansiera. Vad det kostar att in-

spektera olika system, om det kan vara billigare att göra tätare inspekt-

ioner istället för att installera dyr övervakningsutrustning eller tvärsom. 

Till arbetsbeskrivningen som ska vara kopplad till inspektionsprotokoll-

en kan beskrivningarna som idag följer med arbetsordern användas. Det 

viktiga är att de hela tiden uppdateras och det ska kunna göras ute på 

stationerna. Helst bör teknikavdelningen gå in för att se om något tillägg 

eller förtydligande ska göras.  

6.2 Kunskap och lösningar 

Hos Vattenfall finns mycket kunskap redan och nu gäller det att få 

struktur på den. Om någon har gjort en bra lösning på ett problem och 

problemet sedan uppkommer någon annanstans bör man genom en 

sökfunktion få fram andras lösningar på samma problem. Något som 

kommer spara många arbetstimmar. Hjulet ska inte uppfinnas flera 

gånger. Idag är inte inspektionsrapporterna sökbara på innehållet i SAP, 

men är någonting som måste ordnas. 

Att åka på kurser kan vara bra, men minst lika bra eller till och med lite 

bättre är det om de som arbetar på teknikavdelningen åker ut ibland och 

deltar vid generatorinspektionerna. Så att man ute på plats kan disku-

tera och resonera hur man ska tänka och bedöma. 

Vid alla former av vidmakthållande och förnyelser ska man prata med 

kontaktpersoner på station och serviceorganisationer då deras kunskap 

om maskinerna och deras historia är ovärderlig. Jämförelse mellan de 

egna generatorerna för att se om det fungerar det bättre någonstans och 

i så fall ifrågasätta vad det beror på. 
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Då standarden införs innebär det att de som bedömer måste vara be-

redda att ändra sig arbetssätt på en del punkter för att uppnå enhetlig-

het. Det är självklart inget lätt arbete, men ett oerhört viktigt arbete.  

Kommunikation och information är oerhört viktigt. De åtgärder som 

görs måste motiveras så att alla inblandade får en förståelse för beslutet. 

När ett vidmakthållande görs väljer man en enklare och billigare lösning 

då man ser att den bara ska hålla i 10 år till, jämfört med om det är något 

som ska hålla i 30 år.  

Ett råd är att uppmuntra personalen som jobbar nära generatorerna att 

komma med förslag på lösningar och åtgärder. Behöver inte innebära att 

man tar tag i och löser ett stort problem utan kan räcka med att man 

väcker en tanke som sätter en boll i rullning. Skapa förutsättningar för 

att personalen ska jobba på ett nyfiket och utvecklande sätt med stän-

diga förbättringar som motto. 

I Frankrike fanns det redan 1990 trettio års historik för deras generato-

rer. Deras sätt att tänka och arbeta påminner mycket om det sätt som 

framkommit genom det här arbetet och kan således en bra ström att 

följa för Vattenfall.  

6.3 Nya möjligheter – OSI PI 

Med OSI PI kommer nya möjligheter, men leder också till nya utma-

ningar. Då data analyserats och nya kopplingar och ny förståelse och 

kunskap framkommit är det viktigt att försätta dokumentera så att det 

blir sökbart för andra. Större och viktigare upptäckter ska tekniskt 

ansvarig informera vidare om till stationer med liknande förutsättning-

ar. I och med att OSI PI nu installeras och körs igång kommer helt andra 

möjligheter till datainsamling vara möjligt och fel kommer att upptäckas 

tidigare. I OSI PI kan otroliga mängder data hanteras och vid ett haveri 

kan man gå tillbaka och se vilka indikationer man hade. Fundera på 

varför det misstolkades och vad man kan lära sig av det. Oavsett hur 

generatorn övervakas så måste det finnas kunskap om när det är dags 

att göra något eller kalla på hjälp. Då OSI PI jobbar med färgindikering 

är det tydligt när något är på väg att hända. Ju längre systemet används 

desto bättre algoritmer och gränsvärden kommer att kunna sättas in.  

Idag övervakas del för del med givare, men med lite mer erfarenhet 

kommer man kanske att kunna lägga in algoritmer som talar om att en 
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liten ändring som sker hos dessa två givare är en indikation på någon-

ting istället för att en givare ska ändra värde lite mer. 

6.4 Samhällsaspekter 

Genom att arbeta standardiserat kommer tillgängligheten att öka för 

Vattenfalls kraftverksgeneratorer. Ökad tillgänglighet leder till säkrare 

elleveranser vilket är av nytta för hela samhället. Utan el är det inte 

många samhällsfunktioner som fungerar. 

För personalen som ska utföra inspektionerna kommer arbetet att bli 

säkrare och olycksrisker minska genom att underhållet blir tillståndsba-

serat och kan planeras i mycket högre grad. Det kommer att minska 

stressen, minska risken för att skada sig och även minska risken för att 

göra felaktiga åtgärder.  

6.5 Etiska aspekter 

Då inhyrd personal utför mätningar och de är väl medvetna om att 

Vattenfalls ambitioner är att utnyttja alla system så länge de fungerar, 

men byta innan det havererar. Risken är att de inhyrda företagen lurar 

Vattenfall att en enhet håller på att ha tjänat ut och därefter byter enhet-

en för att själva tjäna pengar utan att det egentligen var dags för ett byte 

än. 
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7 Slutsatser  
Slutsatsen är att man fortsätter att arbeta efter de tidsintervall och de 

inspektionspunkter som finns idag. När det sedan i framtiden finns data 

och mätvärden som framtagits på ett standardiserat sätt kommer för-

ändringar som bygger på fakta kunna göras. Bedömningskriterierna 

som framkommit hittills kan implementeras redan nu. Låt standarden 

vara ett levande dokument, när nya slutsatser kan konstateras ska det 

vara enkelt att förändra. Utvecklingen mot ständig förbättring går hela 

tiden framåt och nya tekniker utvecklas. Spårbarhet och repeterbarhet är 

viktiga ledord tillsammans med historik och trend. 

Därför är det viktigt att förslaget på inspektionsprotokoll färdigställs 

och börjar användas snarast. Detsamma gäller mätvärden; instruktioner 

måste skrivas och lämpligt mätprotokoll tas fram. Förhoppningsvis 

finns det snart bra sätt att hantera både inspektionsprotokoll och mät-

protokoll i SAP. Värdena som skrivs in i mätprotokollet i SAP ska så 

småningom överföras till OSI PI för att få fram grafer för att se historik 

och trender. Enligt BU Hydro underhållstrategi står det klart och tydligt; 

”Alla berörda ska arbeta enligt standardiserade processer i de system som 

anges. De system som ska användas är SAP och OSI PI. Det innebär att 

egenkonstruerade sidosystem i olika miljöer inte ska användas. Användning av 

andra system får endast ske efter beslut i LG Hydro” [9]. Trots det är min 

rekommendation att på något sätt säkerställa att de värden som fram-

kommer sen mätningarna sker standardiserat sparas. När sedan kopp-

lingen mellan SAP och OSI PI fungera ska de sparade mätvärdena in i 

systemet. 

När en korrekt slutrapport med bedömningar och mätvärden finns 

förenklas arbetet med att planera för nästa inspektion. De redan förut-

bestämda punkterna inspekteras samt punkter som beror på resultat i 

slutrapporten samt att planering kan göras för eventuella åtgärder. Då 

den generatorinspektionen sedan är slutförd skapas en ny slutrapport 

som skapar underlag för ännu nästa inspektion och cirkeln sluts för 

varenda generator. 

Valet att bygga underlaget på intervjuer med de som arbetar med be-

dömning av generatorns tillstånd var helt rätt väg att gå. Förutsättning-

arna för att alla ska kunna följa den nya standarden ökar då de själva 
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har fått vara med och påverkat. Även om de idag arbetar på olika sätt så 

delar de tankar om hur de vill att arbetet ska fungera. När systemet för 

underhåll har påverkats av dem som utför underhållet blir det redan 

där förankrat och införandet blir lättare. I teorin skulle det perfekta 

underhållssystemet kunna skapas, men det är inte värt något om det 

inte används av personalen. 

7.1 Förslag till framtida arbeten 

Nu finns en början till ett underlag till standard för generatorinspektion 

och arbetet ska fortsätta tills en färdig standard är fastställd. Att prata 

om hur fel ser ut och vad de kan bero på finns det mycket kunskap om. 

Att få svar på hur bedömningar ska göras har bara hunnit påbörjats och 

är ett svårare område. För att komma vidare där bör tekniska avdel-

ningen skriva ner hur de ser på bedömningskriterierna och sedan ta 

med det ut för att diskutera med anläggningsingenjörer och inspektörer. 

Tror då att det blir lättare att få till en diskussion och att man kan nå ett 

liknande tänk.  

Det största problemet idag är inte hur inspektionerna genomförs utan 

det är hanteringen av mätdata som begränsar möjligheterna för effektivt 

underhåll som ökar tillgängligheten. Att spara alla värden och kunna 

skapa trender för att se åt vilket håll utvecklingen går är det som idag 

begränsar Vattenfall. Det kommer att lösa sig med mätdata när man får 

möjlighet att skriva in mätdata i SAP som sedan kommer att generera 

grafer och tabeller genom OSI PI.  

En lösning kan vara att låta en examensarbetare med datainriktning 

skapa inspektionsrapporten så att mätdata som läggs in där direkt 

skapar en graf. En graf som kan analyseras och även kopplas till gräns-

värden och larm om så önskas. Det måste även vara möjligt att söka 

bland alla inspektionsrapporter. Har man ett problem ska det vara 

enkelt att kontrollera om liknande problem funnits någon annanstans 

och se hur problemet löstes där. Att alltid börja från noll när nya pro-

blem dyker upp är inte rätt väg att fortsätta.  

När nya inspektionsprotokoll skrivs ut ska historiska mätvärden från tre 

tidigare mätningar finnas med så att inspektören själv kan se om det 

behövs någon åtgärd eller tas kontakt med anläggningsingenjör på en 

gång.  
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För att inspektionsprotokollen ska vara sökbara är det viktigt att en 

enhetlig nomenklatur används. Idag finns flera ord för samma sak och 

för att få fullständiga sökträffar är det av stor vikt att samma ord an-

vänds. Det finns till exempel; rotorlindning, fältlindning, ankarlindning 

och magnetiseringslindning som alla betyder samma sak. Det skulle 

också kunna lösas genom att ta hjälp av en examensarbetare. 
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Appendix A: Utformning av 
frågeformulär 
Frågor till första intervjun 

1. Hur fungerar underhållet idag? 

2. På vilka grunder tas beslut om åtgärder? 

3. Vad är det värsta som kan hända om inget görs? Vilken är risken 

och konsekvensen? Vilka bedömningskriterier finns? 

4. Vet man hur felutvecklingstider ser ut? Vilka fel har snabbast ut-

vecklingstider?  

5. Finns det inspektionspunkter där det ”aldrig” upptäcks nå fel? 

Punkter som kan strykas eller senareläggas? 

6. Vilka delar behöver kontinuerlig övervakning? 

7. Sparas ”lösningar” på problem så att andra kan ta del av dessa?  

8. Vad är ni i ert område bäst på? Vad fungerar bra? När uppstår 

det problem? 

9. Vem bestämmer vem (el/mek/drift) som ska utföra arbetet? Är 

det en bra lösning?  

10. Vad gör de då fel upptäcks? Vem fattar beslut om åtgärd? 

11. Hur vill ni att underhållet ska se ut i framtiden? 

12. Hur ska inspektionsprotokollet vara utformat? Har det funnits 

bra underlag tidigare? 

13. Hur ska data hanteras? Vem ska analysera? 

14. Vilken hjälp för att fatta beslut ska finnas tillgänglig? 
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Frågor till andra intervjun 

1. Hur ska det se ut? 

2. Vad tittar man efter? 

3. Vart sitter det övervakningsutrustning? 

4. Vilka delar havererar och möjlig orsak? 

5. I vilken ordning går man igenom generatorn? 

6. Vilken möjlig orsak finns det till felen? 

7. När räcker det med stickprov? 

8. Vart ska stickproven tas? 

9. Vilka punkter kan utföras under övrig tid och inte vid en över-

syn?  

10. Vilka olika tester görs idag? Är de schemalagda? Vilka indikat-

ioner leder till att testet genomförs? Vad kan man missa om testet 

inte genomförs? 

11. De punkter som inspekteras vart 16–24 år kan man istället få in-

dikationer på att något håller på att hända där på annat sätt och 

ta bort punkterna? 
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Appendix B: Förslag 
inspektionsprotokoll 
Numreringen ska vara densamma som numreringen i OSI PI. 

Tittar på tillhörande bultförband på alla kontrollpunkter, passrost och säkring 
    

         0= utan anmärkning, 1=med anmärkning, kräver ingen åtgärd, 2= med anmärkning, kräver åtgärd 
   AB=Numret på tillhörande arbetsbeskrivning, ÅB=Numret på tillhörande åtgärdsbeskrivning 

    

         

Magnetisering 
       Nr Inspektionspunkt Kontroll av Anmärkning    

0        1        2 
AB ÅB Tid 

  Släpringar Repor, missfärgning, värme           

  

  Borstar Förslitning, fastsättning           

  Borsthållare Funktion, tryck           

  Diodbrygga Renhet           

  Tyristorn Renhet           

  Isolering Skador           

  Kommutator Slitage, gnistbildning           

  Stator Isolering           

  Rotor Isolering           

         Kommentar, hänvisning: 

         

         

Armkors        

Övre armkors 
       Nr Inspektionspunkt Kontroll av Anmärkning       

0         1        2 
AB ÅB Tid 

  Armkors Rost, skador, sprickor           

    Infästningar Rörelse, sprickor           

         Kommentar, hänvisning: 
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Nedre armkors 
       Nr Inspektionspunkt Kontroll av Anmärkning        

0        1         2 
AB ÅB Tid 

  Armkors Rost, skador, sprickor           

    Infästningar Rörelse, sprickor           

         Kommentar, hänvisning: 

         

         

Lager        

Bärlager  
       Nr Inspektionspunkt Kontroll av Anmärkning         

0        1         2 
AB ÅB Tid 

  Lagerhus Läckage           

  

  Lagerisolation Skador           

  Tillhörande oljesystem Läckage           

         Kommentar, hänvisning: 

         

      

               

Övre styrlager 
       Nr Inspektionspunkt Kontroll av Anmärkning    

0       1        2 
AB ÅB Tid 

  Lagerhus Läckage           

  

  Lagerisolation Skador           

  Tillhörande oljesystem Läckage           

         Kommentar, hänvisning: 
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Nedre styrlager 
       Nr Inspektionspunkt Kontroll av Anmärkning       

0        1        2 
AB ÅB Tid 

  Lagerhus Läckage           

  

  Lagerisolation Skador           

  Tillhörande oljesystem Läckage           

         Kommentar, hänvisning: 

         

Rotor        

Rotorring och rotorstomme 
       Nr Inspektionspunkt Kontroll av Anmärkning     

0      1        2 
AB ÅB Tid 

  Axel, Rotor Fastsättning, passrost, nötning           

  

  Nedledarskenan Fastsättning, isolering           

  Bärplattan Passrost, lutning           

  Nav Sprickor           

  Armar Sprickor           

  Rotorring Jämnhet, vågighet, sprickor           

  Spolstöd Fastsättning           

         Kommentar, hänvisning: 

         
Rotorpoler 

       Nr Inspektionspunkt Kontroll av Anmärkning          
0          1      2 

AB ÅB Tid 

  Spolar Rörelse, sprickor, skador           

  

  Dämplindning Missfärgning, rörelse, deformation           

  Polöverkopplingar Isolering, Missfärgning. Skador           

  Polkilar Rost, förskjutning           
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  Luftgap Renhet, skador           

  Fläktvingar Sprickor           

         Kommentar, hänvisning: 

         

Stator         

Statorlindning 
       Nr Inspektionspunkt Kontroll av Anmärkning    

0      1       2 
AB ÅB Tid 

  Lindningskåpor Skador           

  

  Uttag Skador på isolering, isolator           

  Överkopplingar Skador på isolering           

  Spårkilar Anliggning, sprickor           

  Härvor Glidning           

  Härvändor kopplingssida Isolationsskador, glimmning           

  Härvändsstagning kopplingssida Nötning, bindningar           

  Härvändor normalsidan Isolerskador, glimmning           

  Härvstagning normalände Nötning, bindningar           

         Kommentar, hänvisning: 

         

Statorkärna 
       Nr Inspektionspunkt Kontroll av Anmärkning     

0       1       2 
AB ÅB Tid 

  Statorplåt Skador, buckling           

  

  Kylkanaler Deformation           

  Tryckfingrar Rörelse, anliggning, rost           

  Tryckplattor Säkring, anliggning           

         Kommentar, hänvisning: 
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Statorstomme 
Nr Inspektionspunkt Kontroll av Anmärkning     

0         1        2 
AB ÅB Tid 

  Stomme Rost, renhet           

  

  Delning Buckling, Presspan           

  Statorfötter Vibrationsrost, rörelse           

         Kommentar, hänvisning: 

         

Kylsystem 
       Nr Inspektionspunkt Kontroll av Anmärkning    

0      1       2 
AB ÅB Tid 

  Luftkylare Rost, läckage            

  

  Ventiler Funktioner, rost           

  Rörledningar Rost, upphängning           

         Kommentar, hänvisning: 

         

         

Bromssystem 
       Nr Inspektionspunkt Kontroll av Anmärkning    

0       1       2 
AB ÅB Tid 

  Bromspressar Funktion, täthet           

  

  Bromsbelägg Tjocklek           

  Bromsbana Skador, repor, missfärgning           

  Handpump Funktion           

         Kommentar, hänvisning: 
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