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Sammanfattning 

 
Denna rapport beskriver vårt tio veckor långa examensarbete som är den avslutande 
delen i vår maskiningenjörsutbildning. Arbetet har utförts vid serviceavdelning på 
Siemens Industrial Turbomachinery AB (Siemens). Siemens som ligger i Finspång 
tillverkar, säljer och servar ång - och gasturbinanläggningar över hela världen. 

 

Syftet med arbetet är att hjälpa Siemens att utveckla sina serviceprogram för två av de 
kringsystem som ingår i en ångturbinanläggning, dessa är smörj- och hydrauloljesystem. 

  

Arbetet är avgränsat till två av Siemens serviceprodukter, No Stop Check (NSC) och 
Säkerhetsinspektion (SI). Även vissa delar av de större revisionerna har undersökts. 

 

I arbetet har olika underhållsfilosofier undersökts och utvärderats. Fokus har riktats mot 
att undersöka möjligheter att utföra underhållsåtgärder med turbinanläggningen i drift. I 
och med den höga kapacitet dagens ångturbinanläggningar har blir de ekonomiska 
förlusterna enormt stora vid ett eventuellt produktionsbortfall.  

 

Under arbetets gång har många diskussioner och intervjuer ägt rum. Information har 
också inhämtats genom dokument, böcker och Internet. En så kallad Failure Mode and 
Effect Criticality Analysis (FMECA) har också legat till grund för arbetet när metoder 
och åtgärder för underhållet diskuterats. 

 

Siemens nuvarande underhåll är till stor del erfarenhets- och tidsbaserat. Vi har försökt 
att applicera ett mer tillståndsbaserat underhåll och därför har mycket tid ägnats åt att 
hitta metoder att tillståndskontrollera utrustningen med. 

 

Arbetet har genererat ett flertal olika rekommendationer på underhållsaktiviteter som är 
tillståndsbaserade och anpassade för Siemens turbinanläggningar. Tanken är att dessa 
förslag ska användas i det fortsatta underhållsarbetet och dessutom väcka idéer till 
fortsatt utveckling av tillståndsbaserat underhåll. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 
This report describes our ten week long thesis work which is the last task in our 
education in mechanical engineering at Linköpings University. The project has been 
performed at Siemens Industrial Turbomachinery AB’s service department. The 
company which is located in Finspång produces, sells and provides service for steam 
and gas turbines around the world. 

 

The purpose of this project is to help Siemens develop their maintenance programs for 
two of the auxiliary systems which are a part of the complete steam turbine system. 
These are lube and control oil systems. 

 

The project is restricted to two of Siemens maintenance products, No Stop Check (NSC) 
and the annual Safety Inspection (SI). Some parts of the major and limited overhauls 
have also been investigated. 

 

During the work different maintenance concepts have been investigated and evaluated. 
Focus has been centered on finding possible solutions that allow maintenance work 
while the steam turbine system is running. The economical consequences are enormous 
if the turbine has to be shut down. This due to today’s expanded capacity of the plants. 

 

Many discussions and interviews have taken place during the project. Information has 
also been obtained from documents, literature and the Internet. A Failure Mode and 
Effect Criticality Analysis (FMECA) has also been input for the task, especially while 
maintenance measures and concepts were discussed. 

 

The present maintenance that Siemens supplies are mostly based on time and 
experience. We have tried to implement a more condition based maintenance. A lot of 
time has therefore been spent finding methods for reliable measuring of the machinery 
condition. 

 

The work has generated a lot of different recommendations for the future maintenance. 
These are more or less condition based and tailor-made for Siemens steam turbine 
systems. We hope that these propositions will be used in the future maintenance work 
and also to give some new ideas on how to develop the condition based maintenance at 
Siemens. 
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Nyckelord 
 
AU: Avhjälpande underhåll 

Blödarledning: Ledning för avluftning eller mindre oljeflöden 

CBM: Condition Based Maintenance, tillståndsbaserat underhåll 

FMECA: Failure Mode Effect and Criticality Analysis 

FU: Förebyggande underhåll 

Instrument: Gruppnamn för olika mätdon 

Kombikraftverk: Kraftverk bestående av både ång- och gasturbin 

LO: Limited Overhaul, liten revision 

MO: Major Overhaul, stor revision 

NSC: No Stop Check 

Redundans: I detta fall betyder redundans att säkerhet finns i form av reservsystem 
eller komponent 

SI: Safety Inspection, säkerhetsinspektion 

Transmitter: Mätgivare som omvandlar ett mätvärde till en analog signal 

Tripp: Ångturbinanläggningen stängs av på grund av fel 

Upprullning: Startprocess av turbinen 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I dagens industri där maskiner och utrustningar blir allt större och mer komplexa ökar 
också kraven på tillgänglighet och tillförlitlighet. Sedan länge har företag gjort 
underhåll på sina maskiner och sin utrustning, först med avhjälpande underhåll men på 
senare år har även förebyggande underhåll blivit allt viktigare. Den ekonomiska 
aspekten är som alltid den viktigaste anledningen till att underhåll utförs. Eftersom de 
uteblivna inkomsterna för produktionsbortfall ökar med anläggningens storlek, kapacitet 
och komplexitet så kan ett produktionsstopp få stora ekonomiska konsekvenser. Det är 
här tillståndsbaserat underhåll kommer in. 

 

Den optimala underhållsfilosofin är den som ger en så hög produktivitet i förhållande 
till den totala kostnaden. Detta har lett till att intresset för tillståndsbaserat underhåll har 
ökat inom industrin. Tekniken bygger på att ha kännedom om maskiner och deras 
komponenters tillstånd och bestämma underhållsaktiviteter baserat på detta. En stor 
fördel med den här filosofin är att man varken utför för mycket eller för lite 
underhållsåtgärder. 

 

Siemens Industrial Turbomachinery AB (Siemens) tillverkar, säljer och utför service på 
gas- och ångturbiner. Deras turbiner används för att generera elektricitet i till exempel 
kraftverk och massaindustrin. Företaget är beläget i Finspång och har ca 2200 anställda. 
[7] 

 

Serviceavdelningen ansvarar för underhållskoncepten för de ångturbiner som är 
tillverkade i Finspång. Avdelningen där detta examensarbete utförts ansvarar för 
turbinens kringsystem. Examensarbetet fokuserar på två av dessa kringsystem, smörj- 
och hydrauloljesystem. 
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1.2 Problemdiskussion 
Siemens vision är att gå från dagens förebyggande tidsbaserade underhåll till ett mer 
tillståndsbaserat sådant. Den viktigaste delen i tillståndsbaserat underhåll är att ha 
vetskap om komponenternas verkliga skick. Det stora problemet är att väga av var 
gränsen går mellan ett onödigt och nödvändigt underhåll. 

 

Siemens anläggningar går ofta i kontinuerlig drift, detta medför att vissa komponenter 
är problematiska att tillståndsbedöma utan att stanna anläggningen. Andra komponenter 
lämpar sig bättre för ett tidsbaserat underhåll, vilket gör att väldigt många faktorer 
måste tas med i bedömningarna när en optimal underhållsfilosofi skall bestämmas. 

 

Smörj- och hydrauloljesystemet är mestadels uppbyggt av standardkomponenter vilket 
är bra på ett sätt, nämligen att det är enkelt att få tag i reservdelar. Nackdelen som vi har 
upptäckt är att tillverkarna inte alltid har en klar bild av livslängd och 
underhållsåtgärder trots att det gäller deras egna produkter. Vanligtvis kan 
underleverantören garantera en viss livslängd på sina produkter men de hänvisar många 
gånger till att det är helt beroende av i vilken applikation produkten används. 

 

Det statistiska underlaget på komponenterna är begränsat, både hos underleverantörer 
och hos Siemens. Detta är ett stort problem vid införande av ett underhåll som är 
tillståndsbaserat. Anledningen till detta är att det inte finns några referenser att gå efter 
vad det gäller mätvärden. Det hade också underlättat att bestämma tidsintervaller för 
vissa mätningar om statistik hade funnits. 

 

I vissa fall finns det styrande dokumentation som bestämmer vilka krav som ställs på 
anläggningen, exempelvis har dokument som styr hur noggranna mätgivare ska vara 
kommit oss till handa i ett sent skede. Att veta vilka krav som skall uppfyllas måste vara 
givet från början för att kunna göra en korrekt bedömning av hur underhållet ska 
utföras. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att hjälpa Siemens att utveckla sina serviceprogram 
för ångturbinanläggningar. Arbetet syftar också till att med hjälp av den Failure Mode 
Effect and Criticality Analysis (FMECA) som är gjord analysera och utvärdera lämplig 
underhållsfilosofi för respektive komponent i systemen.  
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1.4 Avgränsningar 

En av Siemens anläggningar som finns i Riga är vald som arbetsobjekt. Detta är ett 
kombikraftverk innehållande 2 gas- och en ångturbin. Vårt arbete är begränsat till att 
undersöka två av de kringsystem som ångturbinen är beroende av. Systemen är 
smörjoljesystem och lager samt hydrauloljesystem, servo och ånginloppsventiler. 

 

Siemens har idag ett flertal serviceprodukter för sina ångturbiner, vårt arbete fokuserar 
på de årliga kontrollerna, Säkerhetsinspektion och No Stop Check. 

 

1.5 Målsättning 
Vår målsättning är att lyfta nivån på underhållet för både smörj- och 
hydrauloljesystemet. Rekommendationer för hur tillståndsbaserat underhåll kan utföras 
under drift skall presenteras.  

 

1.6 Läshänvisningar 
Siemensanställd som främst är intresserad av de förslag som lagts fram: 
Läser förslagsvis kapitel fem och framåt. 

Siemensanställd som vill granska hur arbetet gått till väga och vilka metoder som 
använts: Rekommenderas läsa kapitel tre och framåt. 

Utomstående utan insyn i företagets verksamhet: Bör läsa hela rapporten. 
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2 Systembeskrivning 

2.1 Underhåll idag 
Idag görs underhåll vid fyra olika typer av serviceprodukter. De olika serviceprodukter 
som Siemens erbjuder är en stor (MO) och liten revision (LO) som innebär att maskinen 
är avstängd och jobbet tar flera veckor att utföra. Den stora revisionen görs var sjätte till 
åttonde år och den lilla var tredje till fjärde år. Nästa serviceprodukt är en 
säkerhetsinspektion (SI) som också innebär att maskinen måste vara avstängd och tar 
cirka fem dagar att utföra. Den sista serviceprodukten kallas för No Stop Check (NSC) 
och betyder att kontrollen kan göras med anläggningen i drift. 

 

Under en stor respektive liten revision görs större ingrepp som lagerbyten eller 
uppriktning av turbinaxeln exempelvis. 

 

Vid en säkerhetsinspektion består jobbet främst av att kontrollera säkerhetsrelaterade 
saker som att pumplogiken fungerar, att trippventiler löser ut och att 
snabbstängningsventilen till ånginloppet fungerar. 

 

Vid No Stop Check kontrolleras också pumparnas funktion och trippventiler i den mån 
som går men NSC är mer inriktad på att undersöka anläggningens skick i stort. 

 

Notera att i en MO ingår alla åtgärder som görs under en LO. LO:n inkluderar på 
samma sätt en SI vilken i sin tur inkluderar en NSC. 

 

Underhållet idag är mer tidsbaserat än tillståndsbaserat. Siemens vill gå till ett mer 
tillståndsbaserat underhåll då det i långa loppet är mer kostnadseffektivt för kunden. 
Siemens har som ambition att kunden ska ha en så hög tillgänglighet och tillförlitlighet 
som möjligt på sina maskiner. Man kan även tänka sig att kunden i framtiden betalar 
Siemens för antal timmar de kan köra maskinen, i detta fall tjänar Siemens på att veta 
när anläggningen behöver servas istället för att maskinen stannas i onödan. 

 

Siemens vill att så många serviceåtgärder som möjligt skall kunna utföras med 
maskinen i drift. Idag stannas maskinen på tidsbasis och vissa åtgärder utförs trots att de 
kanske inte är befogade.  
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2.2 Smörjoljesystem och lager 

 
Översiktsbild på smörjoljesystemet. 

 

Anläggningar som Siemens levererar består inte bara av en turbin utan av flera olika 
komplexa kringsystem. Själva turbinen är huvudkomponenten i en anläggning men utan 
alla kringsystem så blir turbinen obrukbar.  

 

För att turbinen skall kunna rotera behövs lagringar. Både axiallager och radiallager 
behövs för att lasten skall kunna tas upp samtidigt som rotorn i turbinen skall hållas på 
plats. De lager som vi har tittat på i vårt arbete är framför allt radiallagren. 

 

Radiallager är till för att ta upp belastning i radiell led som namnet skvallrar om. I detta 
fall är det hydrostatiska glidlager som används. Hydrostatiska glidlager fungerar genom 
att en oljefilm byggs upp mellan rörlig och fast del. Denna oljefilm fås i detta fall 
genom att olja trycks in mellan lagrets inner- och ytterring. När turbinaxeln roterar 
bygger lagret upp ett oljetryck själv genom rotationen så länge olja tillförs lagret, ett 
lager av denna typ fungerar bäst när det får rotera under långa tidsperioder. Anledningen 
till detta är att lagret nöts väldigt lite under drift. Friktionen är mycket låg mellan rörlig 
och fast del eftersom lagerringarna inte har någon direktkontakt. Problemet kommer när 
turbinen måste startas och stoppas. Eftersom lagret inte skapar något eget tryck som 
smörjer när det roterar väldigt sakta eller står still så utsätts lagret vid dessa tidpunkter 
för mycket hög belastning. 
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Hur som helst måste smörjolja tillföras lagren kontinuerligt under drift. Det är då vi 
kommer in på systemet som har uppgiften att utföra detta. 

 

Smörjoljesystemet består av många komponenter med olika uppgifter. I stora drag 
innehåller systemet givare, ventiler, filter, värmeväxlare, pumpar, motorer, en fläkt, en 
demister, värmare för oljan och naturligtvis en oljetank, se bilaga 1. Med demister 
menar vi ett filter som skiljer oljan från luft i oljedimman.  

 

Huvuduppgiften för systemet är att pumpa olja till lagren. Till det finns två 
centrifugalpumpar som drivs av varsin växelströmsmotor. Att man här har två pumpar 
beror på att man vill ha en pump som säkerhet om den andra inte skulle fungera. I värsta 
fall om båda dessa pumpar slutar att fungera så finns en så kallad nödoljepump 
monterad som tar över för att skydda turbinens lager när turbinen stannas. 

 

Nödoljepumpen drivs av en likströmsmotor som går på batterier, vitsen med att använda 
batterier är att pumpen ska fungera även om elnätet är utslaget. För att batterierna ska 
räcka så länge som möjligt men ändå storleksmässigt hållas på en rimlig nivå så pumpas 
oljan förbi kylarna. Normalt går oljan igenom kylarna för att temperaturen inte ska bli 
för hög. I detta fall betyder det att nödoljepumpen bara kan gå en viss tid innan oljan 
blir för varm. Nödoljepumpen används enbart då turbinen måste stängas ner på grund av 
lågt oljetryck samtidigt som ingen annan pump fungerar. 

 

I Riga finns även ett understöd när nödoljepumpens strömkälla är slut. En dieselmotor 
driver en generator för att alstra en växelspänning. Växelspänningen som genereras 
driver en elmotor som i sin tur driver en oljepump som pumpar smörjolja till lagren i 
avkylningssyfte. Anordningen används då turbinens lager behöver kylas av och ingen 
annan strömkälla finns tillgänglig. Det verkar som att kunden i Riga är väldigt orolig för 
att tappa elnätet, men med en dieselmotor kommer de runt det problemet. 

 

Smörjoljesystemet innehåller dessutom en hydrostatsoljekrets där oljetrycket byggs upp 
av en pump som drivs av turbinaxelns rotation. På turbinaxeln finns en fläns som sitter 
direkt ansluten till en kolvpump med variabelt deplacement. Denna krets är till för att 
kompensera för momentana tryckfall som kan uppstå vid en pumpväxling eller 
tryckfallet som blir om nödoljepumpen behöver ta över. Hydrostatoljekretsen hjälper 
även till om turbinen behöver stängas ner, eftersom turbinen fortfarande roterar så finns 
alltid ett visst oljetryck. Trycket minskar dock med varvtalet på turbinen men ger ändå 
ett tryck även vid väldigt låga varvtal. Vitsen med detta är förstås att man vill skydda 
lagren i turbinen då smörjning är jätteviktigt. 

 

I normalfall pumpas oljan delvis genom en kylare. Oljan förgrenar upp sig före kylaren, 
en del går genom kylaren och den andra går förbi. Dessa två grenar går sedan in i en 
temperaturreglerventil som har uppgiften att blanda den varma och kalla oljan till 
önskad temperatur som är 45 ± 5°C.  
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Nu kanske någon undrar varför man har oljevärmare i tanken. Detta beror på att oljan 
måste ha en viss temperatur i olika skeden vid upprullning av turbin. Om maskinen har 
varit avstängd länge så är inte oljan tillräckligt varm. Oljan behöver också värmas för att 
nå en viss temperatur innan den pumpas eftersom viskositeten ökar när den är kall. 
Anledningen är att pumparna blir onödigt hårt belastade av att pumpa tjock olja. I bilaga 
4 kan upprullningskriterierna ses. 

 

Efter temperaturreglerventilen går oljan genom oljefiltren. Man har två oljefilter 
parallellmonterade med en lägesventil emellan. Med lägesventilen väljer man vilket 
filter som används. På så vis går det att byta eller rengöra det andra filtret medan 
maskinen går. För att enkelt veta när ett filter är igensatt och behöver åtgärdas så mäts 
ett differenstryck över filtret. När detta tryck blir för högt är det dags att byta eller 
rengöra filtret. 

 

Innan oljan kommer till lagren så finns det både tryck- och temperaturgivare monterade 
för att säkerställa att oljan har rätt tryck och temperatur. Det är konstruerat så att man 
har tre temperaturgivare och tre tryckgivare som mäter samma temperatur respektive 
tryck. Om givarna löser ut för att oljan är för varm eller att trycket är för lågt så trippar 
maskinen. 

 

Det är konstruerat så att två av tre givare måste visa rätt värden för att maskinen ska 
fortsätta gå. Med detta menas att om en tryckgivare eller temperaturgivare löser ut så 
går det fortfarande bra att köra maskinen, men om två löser ut så stannar maskinen. 
Poängen är att man vill öka tillgängligheten så att maskinen inte ska stanna bara för att 
exempelvis en givare är trasig eller visar fel. Om man bara hade haft en givare så skulle 
lagren kunna bli sönderkörda om den givaren inte fungerar korrekt. 

 

Det finns dessutom diverse andra tryckvakter, temperaturgivare, manometrar och 
oljenivåmätare. Man har en tryckvakt direkt efter pumparna som löser ut om trycket är 
för högt. Oljenivån i tanken mäts och är kopplad till en larmfunktion. Temperaturen på 
oljan i tanken mäts även den och brytare finns som löser ut om oljan blir för varm. Man 
mäter också undertrycket på luften i tanken. 

 

Man vill ha ett undertryck i tanken för att oljan som cirkulerar genom lagren skall sugas 
tillbaka till tanken. Om detta undertryck inte finns kommer smörjoljan att läcka ut 
genom den tätning som finns mellan lagerhus och turbinaxel. Detta är något man inte 
vill eftersom det innebär en hög brandrisk, det blir dessutom kladdigt. 
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För att skapa undertrycket i tanken finns ett speciellt system. Systemet består i stort av 
en demister, fläkt och motor. En växelströmsmotor driver en fläkt som suger ut luften 
som finns i tanken och skapar på det sättet ett undertryck. Luften är inte ren utan kan 
istället ses som en dimma som är en blandning av luft och olja. För att oljan inte ska 
komma med ut i utomhusluften så finns en demister. Den avskiljer oljan så att endast 
luft är det som kommer ut i naturen. 

 

Detta är i stora drag hur systemet fungerar och vad respektive komponent har för 
uppgift. 

2.3 Hydrauloljesystem och ångreglerventiler 

 
Översiktsbild på hydrauloljesystemet. 

 

I en ångpanna bildas ånga genom att vatten kokas i pannan. Ångan som är mycket varm 
och har ett högt tryck leds in i turbinen. Sedan är det ångans tryck som får turbinen att 
rotera. För att ångturbinen skall kunna justeras och arbeta vid olika driftsfall samt vid 
start och stopp av turbinen måste ångflödet gå att ändra. Det är ångflödet som styr 
turbinens rotationshastighet och på så vis också driftsfallet. När ångflödet in i turbinen 
ska justeras behövs en reglerventil. 
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Vid ångans inlopp sitter det först en så kallad snabbstängningsventil. Den har uppgiften 
att trippa maskinen om så krävs. Snabbstängningsventilen löser ut om oljetrycket i 
hydraulsystemet blir för lågt. Som vi nämnt tidigare så trippar även turbinen om 
smörjoljans temperatur är för hög eller om trycket är för lågt, detta sker också med hjälp 
av snabbstängningsventilen. Den tid som behövs för ventilen att stänga av ångtillförseln 
är mindre än 0,1 sekund. Snabbstängningsventilen är endast en säkerhet så att turbinen 
kan stoppas snabbt vid fel eller skaderisker. 

Bakom snabbstängningsventilen sitter den ventil som reglerar ångas inloppsflöde. Med 
hjälp av den kan man justera mängden ånga som skall tillföras i det specifika 
driftsfallet. 

 

För att manövrera dessa ventiler används olja som är trycksatt. Hydrauloljan som 
används till detta har ett arbetstryck på 140 bar. För att det önskvärda trycket skall 
skapas behövs ett så kallat hydrauloljesystem. 

 

Systemet består i stora drag av en oljetank, två oljepumpar, oljefilter, en ackumulator, 
ett separat kyl- och reningssystem samt ett trippblock och ett antal givare, se bilaga 2. 
Även här finns trippgivare med två-av-tre-funktion. 

 

För att skapa ett oljetryck och för att pumpa oljan används två stycken kolvpumpar med 
ställbart deplacement som drivs av varsin växelströmsmotor. Dessa två pumpar är 
anslutna parallellt i systemet. Precis som i smörjoljesystemet är anledningen att en 
säkerhet skall finnas. Om en pump felar så går det att växla över driften till den andra.  

 

Direkt efter pumparna sitter en ventil som leder bort eventuell luft som kan ställa sig 
efter pumpens utlopp. När luften är borta byggs ett oljetryck upp framför pumpen. 

 

Efter pumparna sitter två oljefilter monterade parallellt. Filtrens uppgift är att rena oljan 
som pumpas i systemet. När filtren är kopplade parallellt som fallet är här, går det bra 
att byta filter medan maskinen går. För att välja genom vilket filter oljan skall gå så 
finns en trevägsventil som manövreras manuellt. En givare finns även monterad över 
filtren för att indikera att något filter behöver bytas, givaren mäter tryckdifferensen över 
filtret. 

 

För att säkerställa att oljetrycket inte sjunker för lågt vid en pumpväxling eller annan 
manöver finns en ackumulatortank. Tanken eller snarare behållaren som nog är en bättre 
benämning, är förladdad med kvävgas. Trycket i behållaren är i detta fall 85 – 90 bar. 
När oljetrycket sjunker tar ackumulatorn vid och hjälper till att hålla trycket. 
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Innan hydrauloljan kommer fram till inloppsventilerna går den genom ett trippblock. 
Trippblocket är konstruerat med tre magnetventiler och tre så kallade trippventiler. 
Egentligen kan man se dem som tre likadana ventillösningar. Varje trippventil har en 
egen magnetventil som styrning. Det är genom magnetventilen som manövreringen av 
trippventilen sker.  

 

Trippfunktionen är endast till som säkerhet så att turbinen inte skadas. Trippventilerna 
är två-av-tre-kopplade, som vi tagit upp tidigare så går det ut på att maskinen går att 
köra med även om en ventil är utlöst. Det krävs att två av tre ventiler är utlösta för att 
maskinen ska stanna. 

 

Likadant är det med trippgivarna för lågt oljetryck som också är två-av-tre-kopplade. 
Under normal drift går det en ström genom magnetspolen som alstrar en magnetisk kraft 
så att ventilen hålls öppen. Åt motsatt håll verkar en fjäderkraft som kommer ifrån 
fjädern i magnetventilen. Det som händer när maskinen trippar är att strömmen till 
spolen försvinner och då försvinner också magnetkraften och fjädern för ventilen till sitt 
stängda läge. 

 

En manuell trippventil finns också monterad i systemet. Med den går det att trippa 
maskinen genom att ställa om ventilen så att den olja som skulle ha gått till 
inloppsventilerna istället går tillbaka till tank. Eftersom den normala oljetillförseln inte 
längre finns kommer givarna som indikerar lågt oljetryck lösa ut och maskinen trippar 
som följd. 

 

För att oljan skall hålla en tillräckligt ren nivå finns ett separat reningssystem som 
dessutom har en kylande funktion.  

 

En växelströmsmotor driver en pump så att oljan kan cirkulera igenom kyl- och 
reningssystemet. Motorn driver också en fläkt. Framför fläkten sitter en kylare som 
luften passerar. Oljan som pumpas går genom kylaren och en trevägstermostat finns 
som reglering för temperaturen. Om oljan inte har en tillräckligt hög temperatur så 
ställer termostaten om sig och oljan går förbi kylaren istället för igenom. 

 

Bakom det filter som finns i det separata reningssystemet mäts trycket för att det skall 
gå att se om filtret behöver bytas. 

 

Även i hydrauloljesystemet sitter en oljevärmare i tanken så att oljan kommer upp över 
den lägsta tillåtna temperaturen vid en turbinstart. 
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Eftersom oljenivån i tanken förändras när servoventilerna manövreras måste ett luftintag 
finnas i den för att vakuum eller tryck inte skall bildas i tanken. Oljenivån förändras inte 
mycket men det är tillräckligt för att denna applikation skall vara nödvändig. För att inte 
smuts ska komma in i tanken sitter det ett filter i luftintaget. Detta filter absorberar även 
fukt så att den inte kommer in i tanken. 

 

Med denna beskrivning hoppas vi att läsaren har en viss inblick i hur systemet fungerar. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Kapitlet inleds med att ge en 
bild av några olika typer av underhållskoncept, följt av förklaring av definitioner och 
begrepp. Slutligen presenteras tillståndskontroll och olika mätmetoder för en objektiv 
tillståndskontroll.  

3.1 Underhållskoncept 
Begreppet underhåll är något som människor ser med olika ögon på. En del tycker att 
underhåll är samma sak som att laga något som är trasigt. Vissa tycker att förebyggande 
oljebyte i bilens motor är underhåll och somliga pratar om trender och felutvecklingstid 
när begreppet underhåll tas upp. Dock finns en definition av underhåll enligt svensk 
standard som lyder som följer.  
 

”kombinationen av tekniska och administrativa åtgärder, inklusive övervakning, avsedda att 
bibehålla eller återställa en enhet till ett sådant tillstånd att den kan utföra en krävd 
funktion” [6] 
 

Nedan finns några olika typer av underhållskoncept presenterade. Det är vanligt att man 
delar in koncepten som, avhjälpande underhåll, förebyggande underhåll och 
förbättrande underhåll [4]. Förbättrande underhåll syftar till att förlänga den tekniska 
livslängden men även till att bygga bort framtida fel. CBM kan vara en typ av 
förbättrande underhåll som tas upp tillsammans med avhjälpande och förebyggande 
underhåll nedan. 
 

3.1.1 Avhjälpande underhåll 
I början på 1800-talet när industrialiseringen kommit igång på allvar användes maskiner 
mer och mer. På den tiden skötte maskinoperatören underhållet på sin egen maskin. Det 
var också på det viset att operatören endast underhöll maskinen när något redan hade 
felat, detta är ett utmärkt exempel på avhjälpande underhåll. Maskinerna var relativt 
enkla på denna tid vilket gjorde att ett underhåll som detta kunde tillämpas. När tiden 
gick blev maskinerna och systemen som styr dem mer och mer avancerade vilket ledde 
till att nya underhållsmetoder behövdes. 

 

Avhjälpande underhåll innebär att inget underhåll utförs så länge en komponent 
fungerar. Först när komponenten har felat byts den ut eller repareras. Om en reparation 
är aktuell går det att reparera komponenten till nyskick men även till det skick 
komponenten hade innan felet uppstod. 
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I vissa fall används komponenter medvetet tills de felar, denna metod kallar vi i 
rapporten för run-to-break. Anledningen till att använda så kallad run-to-break-filosofi 
kan vara att det kostar mer att utföra förebyggande underhåll jämfört med avhjälpande 
underhåll. Detta stämmer ofta in på komponenter som är enkla eller billiga att byta ut 
eller där konsekvenserna av felen är små. En annan anledning till att vänta med 
underhåll till dess att komponenten har felat är att det inte finns någon känd metod för 
förebyggande underhåll tillgänglig i det specifika fallet. 

 

Komponenter som medvetet körs tills de felar kategoriseras som planerat avhjälpande 
underhåll. En komponent som körs tills den felar behöver inte alltid åtgärdas akut utan 
åtgärden kan istället planeras in längre fram i tiden, vid ett planerat stopp eller liknande. 

 

3.1.2 Förebyggande underhåll 
Förebyggande underhåll innebär att underhållet är planerat och periodiskt. Underhållet 
sker med jämna intervall för att förhindra att fel uppstår. Ett förebyggande underhåll 
består ofta av inspektioner, utbyte av komponenter, provning av komponenter eller att 
ronderingar utförs. 

 

Eftersom förebyggande underhåll kräver stora resurser vill man inte underhålla mer än 
nödvändigt. Med anledning av detta arbetas det mycket med att optimera underhållet så 
att intervallerna mellan underhållsåtgärderna inte är onödigt korta. Att underhålla för 
mycket kostar inte bara pengar i resurser utan kan också leda till att komponenter 
underhålls sönder. Vad som menas med detta är att fel kan byggas in vid 
underhållsåtgärden. Exempelvis kan en inspektion av ett lager leda till att fel byggs in 
genom att smuts kommer in till lagret, smuts som i detta fall inte fanns där innan 
underhållsåtgärden utfördes. Ibland kan det vara bättre att inte utföra förebyggande 
underhåll på komponenter som fungerar bra. 

 

För att ett periodiskt förebyggande underhåll ska kunna motiveras krävs exempelvis: 

- Att kostnaden för att åtgärda ett fel är högre än kostnaden för att förebygga felet. 

- Att komponentens felintensitet ökar med tiden. Det vill säga att komponentens 
funktion och tiden hör ihop på ett relativt linjärt vis. På komponenter med 
konstant felintensitet finns det ingen anledning att utföra periodiskt 
förebyggande underhåll. Anledningen är att fel uppstår helt oberoende av tiden. 

- Att driftklarhetsverifiering fungerar, till exempel att en tryckgivare fungerar 
korrekt och att varningslampor är hela. 
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För att ett rimligt intervall för åtgärden skall kunna sättas behövs tillgång till historiska 
data som har lagrats i databaser tidigare. Med hjälp av de data ser man trender för hur 
komponenternas funktion beter sig med tiden och på så vis kan intervaller bestämmas. 
Dessa intervaller bör optimeras för att minska felen maximalt i förhållande till 
kostnaden för förebyggande underhåll. 

3.1.3 CBM 
Condition Based Maintenance (CBM), tillståndsbaserat underhåll som det heter på 
svenska, kan ses som en utveckling av förebyggande underhåll. Tillståndsbaserat 
underhåll innebär att data om komponentens historia utnyttjas för att tillsammans med 
statistiska metoder förutsäga när behov av underhåll finns. För att kunna förutsäga när 
underhåll behöver utföras krävs historia om när, hur och varför komponenten felat. 
Tillståndsbaserat underhåll kan ske med givare eller mätsystem som ger underlag för 
direktbedömning eller trendanalys. Övervakningen kan även vara subjektiv genom att lukta, 
känna, lyssna eller se att något håller på att hända. Olika typer av tillståndskontroll förklaras 
närmare under punkt 3.4.  

 

Det som styr om ett underhåll ska utföras kan vara en övre och undre styrgräns eller ett 
index [3]. Exempel på detta kan vara att man hos ett lager som man mäter vibrationsnivå på 
säger att lagret skall kasseras vid en vibrationsnivå som är högre än 8 mm/s. För att kunna 
dra en sådan slutsats krävs det att statistik finns eller att man har egen erfarenhet inom 
området, även tillämpbara standarder finns för vibrationsnivåer. Ett annat exempel kan vara 
att en pump förväntas fungera i tre år till om läckaget vid axeltätningen för tillfället är 5g/h, 
samma sak gäller här, med bra statistik sedan tidigare och rätt kunskap går det att dra 
slutsatser som dessa. 

3.2 Tillförlitlighet 
Enligt svensk standard definieras tillförlitlighet som: 

”En sammanhållande term som omfattar driftsäkerhet och dess påverkande faktorer: 
funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet.” [6] 

 

Driftsäkerheten är systemets eller maskinens förmåga att fungera störningsfritt. Den 
beror dels på de tekniska egenskaper maskinen och systemet har men även på 
underhållets effektivitet. [3] 

 
Bilden visar driftsäkerhetens tre hörnstenar. [4] 

 

ape1
Rectangle
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Ett mått på funktionssäkerheten är Mean Time to Failure (MTTF). Det vill säga den tid 
som löper mellan den sista avhjälpande åtgärden för ett fel tills nästa fel uppkommit. 
Genom tillståndskontrollering av maskiner kan tiden mellan fel ökas vilket leder till en 
högre funktionssäkerhet. 

 

Mean Time to Repair (MTTR) mäter systemets underhållsmässighet. MTTR är den 
genomsnittliga tiden som åtgår för att reparera ett fel. Underhållsmässigheten är lättast 
att påverka vid konstruktionen av maskinen. Genom ökad kvalitet, åtkomlighet och 
lyftmöjligheter höjs underhållsmässigheten. 

 

Underhållssäkerheten kan beskrivas som medelväntetiden på en underhållsinsats, Mean 
Waiting Time (MWT). Några saker som leder till ökad underhållssäkerhet är att planera 
underhållsåtgärder och att tillgänglighet samt hög kvalitet på den tekniska 
dokumentationen säkerställs. [2] 

3.3 Tillgänglighet 
Tillgänglighet kan definieras på ett flertal olika sätt. Med den momentana 
tillgängligheten menas, sannolikheten att maskinen eller systemet är funktionsdugligt 
vid en godtycklig tidpunkt. [3]  

3.4 Tillståndskontroll 
Det är viktigt att på ett så tidigt stadium som möjligt upptäcka fel i maskiner. All form 
av tillståndskontroll är viktig, dock bör den utvärderas i syfte att finna den mest 
lämpliga metoden med hänsyn till både teknik och kostnad. Tillståndskontroll delas in i 
tre delar vilka beskrivs nedan.[2] 

3.4.1 Subjektiv tillståndskontroll 
Subjektiv tillståndskontroll innebär att en person bedömer en maskin eller komponents 
tillstånd genom att använda syn, hörsel, känsel och luktsinne. 

Resultatet av tillståndskontrollen är beroende av vem som gör den, vilken erfarenhet 
personen har samt hur han eller hon uppfattar och tolkar de olika symptomen.  

Motivationen hos personen till att vilja upptäcka fel på utrustningen har också en 
betydande roll för hur resultatet blir.  

Olika hjälpmedel för att göra metoden säkrare är till exempel att införa instruktioner och 
metodbeskrivningar. [2] 

3.4.2 Objektiv tillståndskontroll 
Vid objektiv tillståndskontroll används hjälpmedel som instrument och mätverktyg för 
att få fram mätdata som beskriver komponenternas tillstånd.  

Ofta krävs det att man mäter med regelbundna intervaller och att det förs protokoll över 
mätdatan för att kunna fastställa att förändringar har skett. [2] 
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3.4.3 Kontinuerlig tillståndskontroll 
Kontinuerlig tillståndsövervakning är bra eftersom det går att samla in mycket mätdata 
under drift med denna metod.  

Ett antal givare sitter monterade på den maskin som skall tillståndskontrolleras. Givarna 
är via en signalförstärkare anslutna till en datainsamlingsenhet. Signalerna analyseras i 
en dator eller visas på en skärm och kan på så vis ge en felindikation på ett väldigt tidigt 
stadium.  

 

Objektiv tillståndskontroll som är möjlig att utföra under drift eller kontinuerlig 
tillståndsövervakning är att föredra om detta är rimligt ur ett ekonomiskt perspektiv. [2] 

 

3.4.4 Mätmetoder för objektiv och kontinuerlig tillståndskontroll 
För att bilda sig en övergripande uppfattning om maskiner och system kan en rad olika 
parametrar analyseras. Temperatur, tryck, flöde och nivå kan med fördel mätas i både 
smörjoljesystem och hydrauloljesystem.  

 

Om tillståndet hos en hydraulmotor försämras kan detta exempelvis leda till en 
temperaturökning i oljetanken.  

 

Med hjälp av differenstrycksmätning kan tillståndet hos reningsfilter i oljesystem 
bestämmas. Dock kan temperaturen på oljan inverka på trycket vilket då löses genom att 
införa en temperaturnormerad skala.  

 

En viss mängd olja åtgår i oljesystem vid normal drift. Om nivån i oljetanken mäts kan 
exempelvis en påfyllning inplaneras innan miniminivån nås. Om nivån sjunker snabbt 
kan läckage misstänkas, vid större läckage sjunker även trycket. [3] 

 

Hydraulpumpar och motorer har ofta en dräneringsledning. När komponenterna slits 
ökar det inre läckaget i dem vilket kan mätas genom att flödet i dräneringsledningen 
ökar. 

 

3.4.4.1 Vibrationsmätning 
Det har visat sig att mätning av vibrationer är en av de effektivaste metoderna för 
tillståndsövervakning. En ökad vibrationsnivå ger i ett mycket tidigt skede information 
om att fel håller på att utvecklas. [3] 
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Enkelt kan man säga att mätmetoden fungerar på följande sätt: 

Vibrationerna mäts med en hastighetsgivare eller accelerometer. Signalen kan sedan 
passera genom en filtrering och förstärkning för att öka kvaliteten på mätningen. Den 
slutliga analysen sker med hjälp av en dator eller direkt i ett handhållet instrument som 
presenterar resultatet. [5] 

Kontinuerlig vibrationsmätning med fasta givare är ibland en dyr lösning. Idag finns ett 
antal portabla analysinstrument på marknaden. Till skillnad från äldre instrument täcker 
de ett betydligt större frekvensområde. Detta har visat sig användbart för att kunna 
detektera begynnande skador mycket tidigt.  

 

Gemensamt för all vibrationsmätning är att det krävs både teoretisk och praktisk 
kunskap för att kunna analysera mätvärden. [3] 

 

Nästan alla elektriska och mekaniska fel som uppkommer i maskiner innebär 
förändringar i maskinens vibrationer. [3] 

Några vanliga fel som kan upptäckas med vibrationsmätning på roterande maskiner är: 

- Obalans 

- Lindningsfel i elmotorer 

- Skador samt smörjkondition på rullningslager 

- Uppriktningsfel 

- Kuggskador och slitage i växlar 

 

3.4.4.2 Stötpulsmetoden 
Stötpulsmätning är en metod utvecklad för att kunna indikera fel i rullningslager. 
Tekniken är framtagen och patenterad av SPM Instrument AB i Strängnäs. [8] 

Stötpulsmätning skall inte förväxlas med vanlig vibrationsmätning. En accelerometer 
som arbetar med resonansfrekvensen 32 kHz används för att förstärka de stötpulser som 
uppkommer i rullningslagren. Även små stötpulser ger då ett stort utslag och fel kan 
upptäckas på ett väldigt tidigt stadium. Mätvärdet är inte det verkliga vibrationstekniska 
värdet och kan därför bara användas för att se en trend på lagret.[5]  
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4 Metod 
Mängden statistiska data som Siemens har tillgång till från sina anläggningar är 
begränsad. Därför har vi valt att arbeta efter en kvalitativ metodik i detta 
examensarbete. I kapitlet beskrivs vad detta innebär samt hur vi gått till väga när vi sökt 
information och bearbetat den. 

4.1 Kvalitativ metod 
 En kvalitativ forskningsmetod bygger på beskrivande data. Med beskrivande data 
menas människans skrivande eller talande ord och observerbara beteenden.  Dessa data 
insamlas vanligtvis genom intervjuer, deltagande observation och dokumentstudier. 

 

En viktig del i den kvalitativa metoden är att som informationssökare kunna tolka och 
ge en riktig beskrivning av vad som berättats samt kunna återberätta det man observerat 
och upplevt på korrekt sätt. 

 

De kvalitativa intervjuerna beskrivs som flexibla intervjuer vilka kan påminna om 
vanliga samtal. Med en djupintervju menas att intervjuaren försöker fokusera på ett fåtal 
viktiga punkter som hon eller han vill ha specifik information om. Den fria intervjun 
syftar till att få fram bredare information, därför har inte intervjuaren samma styrande 
roll där som i en djupintervju.[1] 

4.2 Datainsamling 
Under arbetets gång har åtskilliga samtal, diskussioner och kortare intervjuer hållits med 
personal på Siemens serviceavdelning där arbetet utförts.  

 

Djupare intervjuer har genomförts med personal från andra avdelningar på Siemens 
bland andra elteknik (STE), styr- och regler (STR), instrument-labbet (PSSI), 
driftsättningen (SOFC), vibration (GRD) och nykonstruktion. En intervju med personal 
från SAPA Industriservice som har konsulterats för vissa arbeten på dessa system har 
också genomförts. 

 

För att få ökad systemkunskap har FMECA, systembeskrivningar, checklistor, 
underhållsrapporter, flödesscheman och ritningar studerats. 

 

Dokument från underleverantörer av komponenter till systemen har bearbetats. 
Underleverantörer av vissa komponenter har det även förts diskussioner och intervjuer 
per telefon med. 
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4.3 Generell arbetsgång 
Projektet startade med en nulägesanalys för att ge en ökad system- och processkunskap. 
Målet med arbetet sattes upp och en tidsplan gjordes. Vi bestämde att de två systemen 
skulle arbetas igenom var och ett för sig, först smörjolje- och sedan 
hydrauloljesystemet. 

En arbetsordning arbetades fram för systemen, vilken visas nedan. 

1. Öka systemkunskapen 

2. Bearbetning av FMECA 

3. Ta fram information om och analysera kritiska komponenter 

4. Brainstorming, generera bättre lösningar 

5. Utvärdera, välja de bästa lösningarna 

 

Denna arbetsordning har inte följts strikt. Nya problem har upptäckts längs vägen därför 
har intervjuer, möten och ”studiebesök” utförts parallellt med det övriga arbetet.  
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5 Resultat och analys 
För att uppnå syftet med detta examensarbete och Siemens vision om ett mer 
tillståndsbaserat underhåll har systemen studerats på komponentnivå.  

5.1 FMECA 
Siemens har arbetat fram en FMECA på varje system, dessa innehåller information om 
potentiella fel som kan uppkomma i systemen samt vilken funktion man tappar vid olika 
typer av fel.  

 

Dessa analyser har legat till grunden för en stor del av vårt analyserande arbete av 
systemen. I FMECA:n presenteras på ett enkelt och överskådligt sätt komponentens 
funktion, vilka fel som kan ha inverkan på komponentens funktion och orsaken till 
dessa fel. 

 

 
Ovan är ett exempel på hur en FMECA-mall kan se ut. [9] 
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Felets påverkan på den totala processen, hur snabbt felet utvecklas och förväntad tid 
mellan felen är också viktiga parametrar i FMECA:n. Alla parametrarna viktas samman 
för att kunna bestämma hur kritisk komponenten är. De kritiska värdena delas in i tre 
grupper, low som har färgen grön, medium och high som har färgerna gul respektive 
röd. 

 

Ett fel som exempelvis inte har någon effekt på den totala processen samtidigt som det 
är lätt att åtgärda och förväntas ske sällan blir på så vis inte kritiskt. 

 

 
Bilden visar hur komponentens kritiska bedömning beror av felintensitet och felets konsekvens. 
[10] 

 

I Siemens FMECA finns även information om vilken serviceaktivitet som utförs och i 
vilken serviceprodukt den ingår. Exempelvis, oljekylarna rengörs och detta sker vid en 
stor revision.  

I de fall underleverantören har särskilda rekommendationer för sina produkter framgår 
också dessa i FMECA:n.  

 

Några reflektioner som framkommit när vi studerat FMECA:n är att: 

Siemens utför underhållsåtgärder för fel som inte tas upp i FMECA:n. Exempelvis att 
vatten förekommer i oljetanken på smörjoljesystemet. 

 

Analysen tar heller ingen hänsyn till svårighetsgraden i att upptäcka ett fel. Mindre fel 
kanske inte är farliga om de upptäcks i tid, dock kan de få stora konsekvenser om felet 
inte upptäcks och man fortsätter att köra maskinen och på så vis får följdfel.   
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5.2 Instrument 

 
Bilden visar några exempel på olika instrument som förekommer ute på anläggningar. 

 

Det första vi reflekterade över i FMECA:n var att de olika instrumenten inte var 
analyserade ordentligt. De var därför markerade som kritiska eftersom Siemens inte 
hade någon fullständig uppfattning om hur kritiska de var och vilken underhållsfilosofi 
som var lämplig för dem. Det framgick att serviceåtgärden som utförs är en kalibrering 
av givarna och denna görs årligen vid Säkerhetsinspektionen. Egentligen är det ingen 
kalibrering som utförs utan istället en kontroll. 

 

Eftersom instrumenten anses stabila, det vill säga att de inte driver och därför visar fel 
mätvärde samt att livslängden är så lång som 100 år gör att instrumenten generellt sett 
inte blir kritiska för processen. Däremot har yttre påverkan som vibrationer och 
korrosion en stor betydelse för funktion och livslängd. 
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Instrumentets funktion är viktig att ha med i bedömningen med avseende på hur kritiskt 
det är. Det är stor skillnad på en lokal indikerande manometer och en trycktransmitter i 
maskinens trippkrets. Om en manometer inte fungerar berörs inte den totala processen 
av det, däremot om ett instrument i trippkretsen inte fungerar kan det få förödande 
konsekvenser. Möjligheten att kunna demontera instrumenten från systemet under drift 
beror på två faktorer. Dels om funktionen av givaren är nödvändig för att köra maskinen 
men också att instrumentet går att avlägsna från systemet rent praktiskt. Det senare skall 
dock vara uppfyllt på anläggning i Riga eftersom det finns styrande dokument som 
säger att systemet skall vara konstruerat på ett sådant sätt.  

5.3 Pumpar och motorer 

 
Ovan syns de bägge huvudpumparna med motorer i smörjoljesystemet. 

 

Både i smörj- och hydrauloljesystemet är pumpar en central komponent. Eftersom 
pumpfunktionen är helt avgörande i bägge systemen finns det redundans på i stort sett 
alla pumpar. 

 

Gemensamt för alla pumpar är att axeltätningarna är en kritisk del. Vi anser att man 
skall inspektera pumparna visuellt efter yttre läckage. Tätningarna är av plantätningstyp 
som består av en fast och en roterande tätningsyta med en oljefilm emellan. Största 
orsaken till att en tätning börjar läcka är att föroreningspartiklar i oljan förstör tätytan. 
Felet är inte tidsberoende och det finns ingen anledning att byta tätning i förebyggande 
syfte. Vissa pumpleverantörer har specificerat hur mycket deras tätningar kan tillåtas 
läcka, dock handlar det om små mängder (g/timme).  
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Eftersom det finns redundans på de flesta pumparna är det möjligt att stänga av en 
läckande pump och åtgärda problemet under drift. Vi bedömer också att det finns en 
viss felutvecklingstid och att pumparna kan köras med ett visst läckage. På så vis går det 
att byta tätning vid ett planerat stopp.  

 

De pumpar och motorer som arbetar med ett högre tryck, det axeldrivna pumpsystemets, 
lyftolje- och hydrauloljesystemets pumpar har mycket mindre tätspalter än exempelvis 
smörjoljepumpen som är av centrifugaltyp. Dessa komponenter är därför mycket 
känsligare för föroreningar i oljan, service av dem kan bli komplicerat ute på site 
eftersom renhetsnivån inte är tillräckligt hög. Vi tycker därför man ska ha en run-to-
break-filosofi på vissa av dessa komponenter. Anledningen till detta är att det helt enkelt 
kan kosta mer pengar att serva dem än att byta ut dem. Det finns också svårigheter att 
tillståndskontrollera dem på ett tillförlitligt sätt.  

 

På de pumpar och motorer som det finns en dränageledning för det inre läckaget på går 
det att mäta hur stort det detta är. Dessa flöden kan vara till hjälp när konditionen på 
komponenterna skall bedömas, ett högt läckageflöde indikerar att komponenten är 
sliten. Vi bedömer att det på detta sätt också går att se en trend för dessa komponenter.  

 

Att försöka fånga upp partiklar från motorn med en magnetplugg i dränageledningen 
skulle också kunna vara till hjälp när motorns kondition skall bedömas. Pluggen måste 
då inspekteras med jämna tidsintervall och partiklarna analyseras med avseende på 
storlek och mängd. Det finns även ett antal sensorer på marknaden som kan mäta 
partiklar i oljan, de flesta bygger på en magnetprincip och mäter magnetiska partiklar i 
oljan men det finns lösningar för att kunna mäta alla slags partiklar. Fördelen med dessa 
sensorer är att de kan användas till kontinuerlig mätning samt att ingen demontering 
behöver utföras för att mäta. 

 

De flesta pumparna drivs av en elmotor, dessa går att tillståndskontrollera bra genom 
olika typer av vibrationsmätning och stötpulsmätning. Det finns ett antal bra och 
användarvänliga handinstrument på marknaden idag. Svårigheten med 
vibrationsmätning i allmänhet är att analysera mätdata. Tillverkarna av mätinstrument 
erbjuder oftast något datasystem som kan lagra och visa trender från mätronderna. 
Kvaliteten på de mätdata som ska analyseras är också en viktig bit. En bra lösning på 
det problemet är att utrusta anläggningen med fasta mätnipplar så att mätningen utförs 
på samma sätt varje gång.  
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5.4 Filter 
På huvudfiltren (se bild till vänster) i de bägge systemen 
sitter det tryckmätare för differenstryck vilket vi anser är 
det mest tillförlitliga sättet att tillståndsbedöma filter på. 
Det finns även redundans på filtren vilket medför att det 
är lätt att växla över från det igensatta till det rena filtret 
när det behövs.  

Vid intervjuer med servicepersonal som varit ute på site 
har det dock framkommit information om att 
differenstrycket inte alltid kontrolleras och utnyttjas på 
ett bra sätt. Det finns fall där kunden kört sina filter tills 
de sprängts utan att ha haft vetskap om det. Detta har då 
berott på att man inte kontrollerat tryckskillnaden över 
filtret. Vi tycker därför att filtren bör följas upp när 
Siemens personal ändå är ute på anläggningen.  

5.5 Smörjoljesystemet 

5.5.1 Givare 
De givare som mäter utgående tryck och temperatur är de enda givarna man är helt 
beroende av i smörjoljesystemet för att kunna köra maskinen. Det är konstruerat med 
två-av-tre-funktion för mätning av både tryck och temperatur. Tillgängligheten och 
tillförlitligheten på maskinen har på detta sätt ökats eftersom systemet tillåter att den 
körs även om en givare skulle vara trasig. Det är också möjligt att byta en givare eller på 
annat sätt åtgärda problem under drift.  

 

Övriga givare har antingen 
indikerings- eller alarmfunktion, 
dessa funktioner har ingen direkt 
inverkan på den totala processen. De 
här givarna blir därför inte kritiska 
på samma sätt eftersom man kan 
köra vidare och antingen åtgärda 
problemet eller helt enkelt köra utan 
funktionen. Bilden till höger visar en 
oljenivåmätare som är monterad på 
tanken. 
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Temperaturgivarna är alltid monterade i fickor, tryckgivarna är oftast monterade med 
avstängningsventil där det behövs och är tillåtet. Detta underlättar underhållsåtgärderna 
avsevärt. I de fall där givarna har en säkerhetsfunktion, till exempel tryckgivare i 
trippkretsen, har diskussion uppkommit angående regler för avstängningsventiler. Det är 
tillåtet att utrusta dessa givare med låsbara avstängningsventiler vilket vi tycker är en 
bra lösning. 

 

När vi studerat flödesschema och annan dokumentation som beskriver instrumenten har 
de visat sig att en del enklare lokala tryckmanometrar saknar avstängningsventiler. 
Manometerns funktion är då av mindre betydelse vid ett eventuellt fel. Däremot skulle 
ett läckage kunna få stora konsekvenser om det inte finns möjlighet att avskilja 
instrumentet från processen. Möjligheten att kunna kontrollera ett sådant instrument 
under drift genom provtryckning uteblir också om avstängningsventil saknas. 

 

5.5.2 Temperaturreglerventil 
 

 
Bild på en temperaturreglerventil. 

Temperaturreglerventilens funktion är mycket viktig eftersom maskinen automatiskt 
trippas på för hög oljetemperatur. Skulle temperaturen vara för låg blir oljan för tjock 
och lagren får på grund av detta otillräcklig smörjning. Vid otillräcklig smörjning av 
lagren uppkommer instabilitet i maskinens gång vilket genererar vibrationer, på grund 
av vibrationerna trippas maskinen även här.  
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Ventilen är av kägeltyp med ett pneumatiskt ställdon, det är även möjligt att 
handmanövrera ventilen. Vi anser att det är yttre läckage på oljesidan samt ställdonets 
funktion som är kritiskt för ventilen. I ställdonet är det främst gummimembranet som 
kan åldras och spricka. Att ventilen skulle få för stort inre läckage, det vill säga att 
käglan eller något säte i ventilen skulle slitas måste anses mindre troligt eftersom det är 
smörjolja som är ett skonsamt medium som strömmar genom ventilen. Ventilen behöver 
inte heller ha en helt tätande funktion mellan varm och kall olja. Dock anses inre 
läckage vara mer kritiskt än yttre enligt FMECA:n. 

 

Under drift är det möjligt att inspektera ventilen med avseende på yttre läckage både på 
oljesidan och på luftsidan. Däremot bedömer vi det svårt att tillståndsmäta membranet 
på ett bra sätt eftersom det inte finns någon felutvecklingstid om det till exempel skulle 
spricka . Därför lämpar sig ett tidsbaserat utbyte av membranet bäst. Underleverantören 
Samson rekommenderar att membranet undersöks var tredje år men anser ändå att det är 
ett strängt intervall. Vi rekommenderar därför att bytet sker vid en stor revision.  

 

Vi anser heller inte att det är så stort ingrepp att demontera enbart ställdonet för ett byte 
av membran. Man skulle också kunna tänka sig att vid en stor revision demontera hela 
ställdonet från ventilhuset och på så sätt kunna kontrollera rörlighet samt kondition på 
ventilspindeln lättare. 

 

5.5.3 Avstängnings-, riktnings- och backventiler 

Två exempel på olika ventiler.  

Systemet innehåller ett antal avstängnings-, riktnings- och backventiler. De kan vara av 
sätes- eller spjälltyp. Gemensamt för alla ventiler är att de fel som kan tänkas uppstå är 
inre och yttre läckage samt att spindelns eller spjällets rörlighet försämras. 
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Yttre läckage är lämpligt att kontrollera under drift eftersom det är då läckagen 
uppträder. Det är främst vid ventilens spindel och i skarvarna mellan flänsarna som 
läckagen förväntas uppkomma. Eftersom de flesta oljeläckage är lätta att upptäcka anser 
vi att det räcker med visuell inspektion, dock kan värmekamera vara ett hjälpmedel om 
läckaget är svårt att lokalisera eller om det är begynnande.   

 

Inre läckage är lite mer problematiskt att upptäcka. Där det finns avstängningsventiler 
samt uttag för extern tryckmätning kan man se om ventilen läcker genom tryckmätning. 
Vi anser det dock svårt att kunna mäta någon trend på ventilers inre läckage eftersom 
ovanstående metod bara konstaterar ett läckage när det uppkommit och därmed för sent. 

 

Ventilens funktion är helt beroende av rörligheten. Vissa ventilers funktion är endast att 
stänga av en slinga vid exempelvis ett underhållarbete och därför manövreras de sällan. 
Den största risken för fel får då anses vara att ventilen kärvar ihop och inte går att öppna 
eller stänga tillfredsställande. Därför bör ventilens rörlighet kontrolleras med jämna 
mellanrum. Vi anser dock inte att detta behöver göras vid Säkerhetsinspektionen utan 
snarare vid en stor revision. 

5.5.4 Filter 
De filter som finns i systemet är huvudfiltren som renar utgående olja till lagren, en 
demister som renar utgående luft från oljetanken samt två grovfilter som sitter i 
hydrostatoljekretsen och lyftoljekretsen.  

 

På huvudfiltren sitter det utrustning för att mäta tryckskillnaden över filtret med. Vi 
tycker att detta är ett bra sätt att tillståndsmäta filter på. 

 

På demistern som renar utgående luft från oljetanken finns idag ingen 
differenstrycksmätning. Man får då försöka se en trend för undertrycket i tanken som 
kan ge en indikation på att det är dags att byta filtret. Detta innebär en viss osäkerhet 
eftersom undertrycket är lågt (cirka 0,2 bar) och systemet stort. Om undertrycket 
försvinner är det inte säkert att det är filtret som är igensatt. Med det här sättet att mäta 
kan man inte se om filtret börjar få dålig filtreringsfunktion vilket också är en nackdel 
jämfört med differenstrycksmätning. Vi tycker därför att differenstrycksmätning är ett 
bra sätt att kunna se konditionen hos demistern med. Det bästa alternativet är en 
kontinuerlig mätning. Ett annat alternativ är att installera en mätpunkt mellan 
spjällventilen och filtret och på så vis kunna koppla in sig med ett externt instrument vid 
en kontroll. 

 

Både huvudfiltren och demistern anser vi är möjliga att kunna byta under drift. Vissa 
typer av filter är även möjliga att rengöra vilket är ett bra alternativ om kostnaden för en 
ny filterinsats är stor. 
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5.5.5 Grovfilter (strainers)  
I kretsarna med hydraulpumpen (IMO) och lyftoljepumparna sitter det grovfilter före 
komponenterna. Dessa har till uppgift att filtrera bort större partiklar som annars kan 
skada komponenter med små tätspalter. Dessa filter bör rengöras med jämna mellanrum. 

 

5.5.6 Oljekylare 
De två oljekylarna (bilden till höger) i systemet 
är av typen plattvärmeväxlare. Det är bara en 
kylare som används när systemet körs vilket gör 
att det går att serva den andra under drift vid 
behov. 

 

Största risken för fel på kylarna anses vara att 
det blir beläggningar i dem och att de därför inte 
klarar att kyla oljan. Kunden rekommenderas att 
mäta differenstrycket över kylarna samt att 
regelbundet rengöra dem. Trycket visar om det 
finns läckage eller om de är igensatta. 

 

Vi anser att det tydligaste sättet att bedöma om kylaren behöver demonteras för 
rengöring är att studera ingående och utgående temperatur på oljan tillsammans med 
vattnets temperatur och med hjälp av detta bedöma om kyleffekten är tillräcklig. 
Felutveklingstiden bör också anses som hög. Att kylaren skulle tappa sin kyleffekt 
snabbt innebär att det är stopp på vattensidan och detta upptäcks då genom 
differenstrycksmätning. 

 

Vi tycker också att ”kemisk rening” är bra, det vill säga att man blandar någon form av 
rengöringsmedel i kylvattnet. Detta är ett bra alternativ till att demontera kylarna. Dock 
förutsätter detta att man har ett slutet vattensystem eller att man kan samla upp utgående 
kylvatten på något sätt. 

 

5.5.7 Undertrycksfläkt 
Fläkten som skapar undertrycket i oljetanken kan tillståndskontrolleras genom att mäta 
vibrationer och stötpulser på motor och fläkt. Tillverkaren rekommenderar ett maxvärde 
på vibrationer som är 3,5 mm/s. Vi anser dock att det är viktigare att mäta trenden än att 
bara titta på ett absolut värde, men detta kan användas som ett riktvärde.  

 

Det finns även möjlighet att välja till redundans på fläkten om kunden anser att det 
skulle vara en kritisk komponent. Ett kortare stillestånd på fläkten är även möjligt så att 
ett motorbyte eller dylikt kan hinnas med under drift.  
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5.5.8 Oljetank 
Något som har blivit en stor fråga under arbetets gång är hur man skall kunna 
tillståndsmäta oljetanken under drift. Den frågan har inte varit lätt att hitta något enkelt 
svar på. Det största problemet som diskuterats är hur sedimenteringen av smuts på 
botten av tanken skulle kunna mätas på ett tillförlitligt sätt för att kunna avgöra om 
tanken behöver tömmas och rengöras.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bilden till höger är tagen  

inne i oljetanken. 

 

Några metoder som vi funderat kring är: 

• Kan visuell inspektion inne i tanken eller genom siktglas i nedkant av tanken 
utföras? Kan man se tecken vid ytan att tanken behöver rengöras? 

• Kan ett oljeprov från tanken vara tillräckligt tillförlitligt för att avgöra behovet 
av rengöring? 

• Skulle det hjälpa att öka omloppshastigheten på oljan och på så vis förebygga 
sediment på botten? 

• Går det att mäta tjockleken av sedimentet med hjälp av ljud, samma princip som 
ett ekolod?                              

• Räcker det med ordentlig rapportering av utförd rengöring för att kunna 
bestämma lämpliga tidsintervall för rengöring? 

• Går det leva med ett sediment i tanken, eller ställer det till bekymmer för 
driften? 

• Möjlighet finns till externt reningssystem (option) detta anser vi är ett bra 
alternativ om man upplever sediment som ett problem. 
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Det grundläggande problemet till att sedimentet uppkommer i oljetanken är dels att 
partiklar lossnar från komponenter i systemet men till största del kommer 
föroreningarna från omgivningsmiljön. Eftersom man vill ha ett undertryck i 
lagerbockarna sugs helt enkelt luft in i oljetanken genom axeltätningen i lagerbocken. 
Luften som sugs in i systemet innehåller diverse föroreningspartiklar som förekommer i 
processmiljön.  

 

I oljeprovsrapporterna som Siemens analyserar framgår det tydligt att 
tillståndskontrollen på oljan är god. Det finns en mängd olika aktiviteter som 
rekommenderas att utföra på oljan om oljeprovet visar att det behövs. I rapporterna 
framgår också tydligt vad oljan innehåller för partiklar. Dessa kan jämföras med vad 
systemet kan släppa ifrån sig för partiklar. Slutsatser kan då dras om partiklarna 
kommer från omgivningen eller systemet.  

 

Det finns en speciell tappkran som oljeprovet tas ifrån. Den är placerad efter 
huvudfiltren och provet visar därför kvaliteten på oljan som pumpas till lagren. Vi 
tycker att det vore av intresse att även ta oljeprover i tanken och jämföra dem med de 
filtrerade proverna. Man skulle då få bättre vetskap om hur försmutsningen i tanken ser 
ut. 
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5.5.9 Lager 
Konditionen på turbinens lager är väldigt viktig att ha kontroll över så att rätt 
underhållsåtgärder som exempelvis ett byte kan planeras in. I dagsläget öppnas lagren 
vid både en liten och stor revision för att kunna tillståndsbedömas. En parameter som 
mäts är spelet i lagret.  

 

Man mäter idag både temperaturer och vibrationer på lagren för att kunna trippa 
maskinen vid oönskade nivåer. Dessa mätdata används dock inte fullt ut för några 
analyser av lagrens kondition. Vår tanke är att dessa mätdata skall loggas, analyseras 
och följas upp. Det blir på så vis möjligt att planera förebyggande åtgärder på lagren 
utan att de behöver öppnas. 

 

 
Nedan följer en bild för att en uppfattning ska kunna bildas av läsaren. Det är värt att notera att 
lagerhalvan på bilden sitter i en relativt liten turbinanläggning. 
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5.6 Hydrauloljesystemet 

5.6.1 Trippblocket 

 
I mitten av bilden syns tripplocket med magnetventiler. 

 

En av de mest vitala komponenterna i hydraulsystemet är trippblocket. Skulle 
funktionen på detta försvinna innebär det att maskinen inte kan trippas på ett 
tillfredsställande sätt. Underhållsfilosofin får inte på något sätt öka säkerhetsrisken, 
därför tycker vi att man bör byta vissa detaljer vid en stor revision, exempelvis spolar 
till magnetventilerna.  

 

Ett täthetsprov finns och kan utföras under drift för att säkerställa att funktionen av 
slidventilerna i blocket är bra. Detta prov utförs när komponenten är ny och senare 
uppmätta värden kan jämföras med dem. Om detta prov exempelvis görs en gång per år 
vid säkerhetsinspektionen skulle läckageflödet kunna visa en trend för hur slitet blocket 
är. 

 

Ett annat alternativ är att utföra testet under en stor revision. Då kan funktionen 
kontrolleras, dock tror vi att det blir svårt att registrera en trend som är till hjälp för en 
planerad service eller ett byte.  
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5.6.2 Ackumulatorn 
Ackumulatorns (”gastuben” på bilden) uppgift är att 
motverka ofrivilliga trycksänkningar i 
hydrauloljesystemet vid krävande driftsförhållanden. 
Redan idag ingår ett funktionstest av ackumulatorn i 
alla Siemens serviceprodukter, se bilaga 3. Detta 
utförs under drift och visar en trend för 
ackumulatorns gastryck. Visar det sig att den behöver 
fyllas med gas är detta också möjligt att göra under 
drift. 

Ackumulatorn innehåller en gummiblåsa som byts vid 
en stor revision, detta anser vi är bra eftersom den 
åldras. Vi tycker att gummiblåsan har många likheter 
med membranet i temperaturreglerventilen. Fel på 
den här typen av komponenter har kort 
felutvecklingstid vilket också stödjer tidsbaserat 
utbyte. 

  

5.6.3 Filter 
Förutom huvudfiltren som beskrivits tidigare innehåller hydrauloljesystemet två andra 
filter. Det ena är ett andningsfilter i oljetanken och det andra är ett reningsfilter i 
oljekylaren.  

 

Andningsfiltret förebygger att det blir tryck av något slag i oljetanken, luft passerar in 
och ut genom filtret under drift. Erfarenheter har visat att det blir kondens och fukt i 
tanken. Därför har man valt att byta dessa filter till fuktabsorberande typ. Det är viktigt 
att kontrollera filtrets status och byta när den fuktabsorberande funktionen upphört. 
Denna kontroll rekommenderas kunderna utföra själva, dock är det bra att verifiera att 
filtret är kontrollerat vid till exempel NSC. 

 

Filtret i kylkretsen är ett externt reningsfilter med inbyggd tryckvakt och 
överströmningsventil. Filtret byts idag vid indikering av för högt tryck, detta är en bra 
filosofi. Hela kyl- och reningskretsen kan stängas av utan att störa den normala driften.  
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5.6.4 Oljekylare 
 

I det fall en av trippventilerna löst ut kan 
maskinen ändå köras. I den ventil som löst 
uppkommer då ett större internläckage 
vilket medför att oljan som pumpas via den 
här ventilen till tank värms upp.  

För att inte hydrauloljetemperaturen skall 
bli för hög finns en extern oljekylare. 
Kylkretsen (bilden till vänster) består av en 
motor, pump, fläkt, kylare, by-pass-ventil, 
och filtret som nämnts tidigare. By-pass-
ventilen har tidigare varit en krånglande 
komponent. Efter byte av leverantör anses 
dessa ventiler inte kritiska.  

 

 

Motorn som driver pumpen och fläkten är en växelströmsmotor. Med hjälp av 
vibrationsmätning och stötpulsmätning går denna att tillståndsbedöma på ett bra sätt. 
För att få en uppfattning om hela aggregatets skick kan en lokal tryckmanometer 
avläsas. Denna talar inte om exakt i vilket skick varje del är, däremot får man en bra 
helhetsuppfattning. Skulle manometern visa ett högt tryck indikerar det att kylaren bör 
kontrolleras. Är även filtrets tryckvakt utlöst pekar det på att det är dags att byta filtret. 
Skulle trycket vara lågt kan pumpen vara i behov av översyn.  

 

5.6.5 Regler- och snabbstängningsventil 
Dessa ventiler är relativt stora och därför vill vi försöka att 
göra så många kontroller som möjligt av dem utan att de 
demonteras. Idag demonteras ventilernas servomotorer vid 
en stor revision och skickas till Siemens verkstad i 
Finspång. Där utförs underhåll på ventilerna men också ett 
antal funktionsprov. 

Vissa funktionsprov och andra underhållsåtgärder kan 
enligt vår bedömning göras på site. 

Idag rekommenderas kunden att efterdra glanden (tätande 
packbox) en gång per månad. Detta för att förebygga 
ångläckage. Om glandens position kan mätas på ett bra sätt 
går det att dra slutsatser och se trender om i vilket skick den 
tätande packboxen är. Ett sätt att lösa detta på är att en 
mätskala och visare monteras på ett lämpligt ställe vid 
ventilen. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Vi har genom arbetes gång kommit fram till ett antal lösningar men även förslag att 
jobba vidare med. Komponenterna har delats in i olika huvudgrupper. Grupperna är 
uppdelade efter vilken funktion respektive komponent har. 

6.1 Generella underhållsåtgärder 
Spårbarhet av tidigare utförda kontroller och underhållsåtgärder är en viktig del i 
konditionsbaserat underhåll. Återkoppling skall kunna göras så det framgår vem som 
har gjort vad och vilket mätverktyg som har använts. Även vilket resultat åtgärden har 
gett samt hur stort behovet för åtgärden var.  

Exempelvis vid rengöring av oljetanken skall information om hur smutsig tanken var 
innan rengöring finnas men även hur resultatet blev efteråt.  

Kundernas information angående vad de själva har utfört för underhåll på 
komponenterna måste också framgå, speciellt om kunden har bytt ut någon komponent. 
Siemens måste i dessa fall bli underrättad om förändringen för att kunna planera för 
framtida underhåll. 

Samtliga givare skall kalibreringskontrolleras minst en gång per år. Även stötpuls- och 
vibrationsmätning skall ske årligen. Kunden kan med fördel göra egna vibrations- och 
stötpulsmätningar, ju fler mätvärden som tas desto bättre trend kan avläsas. På så vis 
blir det enklare att planera in en underhållsåtgärd. För att en tillförlitlig mätning 
överhuvudtaget skall kunna ske måste fästanordningar för givaren finnas monterad, 
detta löses med hjälp av fasta mätnipplar. Vibrationsmätning som avser mätning av 
rullningslager måste ske så nära lagret som möjligt. 

Alla temperaturgivare sitter monterade i fickor vilket gör det möjligt att kontrollera och 
eventuellt byta ut givaren under drift. 

Enligt riktlinjer som Siemens har för hur kringutrustning bör vara konstruerad framgår 
det tydligt att alla typer av givare skall kunna kontrolleras och bytas under drift. 
Samtliga givare måste vara monterade enligt detta, en vanlig lösning är att separata 
avstängningsventiler finns för att demontering skall kunna genomföras. 

6.1.1 Givare 
Samtliga givare ska kontrolleras så att inget yttre läckage förekommer. Hela mätkedjan 
ska dessutom kontrolleras så att den fungerar tillfredsställande, med andra ord skall det 
säkerställas att givaren visar rätt värde och att signalen går fram till kontrollrummet. Det 
som även skall göras med givarna är att kalibreringskontrollera alternativt kalibrera 
givarna en gång per år. 

 

I de allra flesta fall saknas nödvändiga avstängningsventiler enligt schemat. I vissa fall 
finns inte avstängningsventilerna utritade i instrumentspecifikationen heller. 
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6.1.2 Trippgivare  
I smörjoljesystemet finns trippgivare monterade för att detektera både lågt tryck och hög 
temperatur. Hydrauloljesystemet saknar däremot trippfunktion som skydd om 
oljetemperaturen skulle bli för hög.  

Testet för trippgivarna som indikerar lågt oljetryck sker på samma sätt i båda systemen.  

Trippkedjan i smörjoljesystemet testas idag med systemet i drift, dock är turbinen inte i 
drift. Givarna som har uppgiften att detektera lågt smörjoljetryck för att skydda turbinen 
går att kontrollera på ett bra sätt under drift. Momentant så kommer tillförlitligheten i 
detta fall att försämras då en givare kontrolleras. Anledningen till detta är att den givare 
som testas inte ingår i processen för tillfället och att den ses som utlöst i styrsystemet, 
alltså finns ingen två-av-tre-funktion längre. Istället saknas nu redundans helt. Om en av 
de andra givarna löser ut kommer turbinen att trippa. Detta är hur som helst en risk som 
vi anser är värd att ta för att istället kunna kontrollera givarna under drift och på så vis 
tjäna drifttid. 

 

I teorin vore det möjligt att kontrollera temperaturgivarna under drift också. Dessvärre 
har det framkommit att det inte fungerar så enkelt i praktiken. Givarna kan vara svåra att 
demontera på grund av att kablarna till givaren i många fall är lindade runt något rör 
exempelvis så att givaren rent fysiskt inte går att demontera. 

 

Funktionstest av dessa temperaturgivare går teoretiskt att genomföra som det ser ut 
redan idag. Problemet är bara att rädsla finns för att maskinen ska trippa vid testet. 
Testet går till på så vis att man kopplar in ett piezoelektriskt motstånd istället för själva 
givaren. Med hjälp av detta motstånd kan man ställa in en ström som motsvarar olika 
temperaturer och på så sätt se att säkerhetssystemet fungerar så att maskinen skulle 
trippa vid den temperatur som är satt som högsta tillåtna. 

 

Det man är rädd för är att operatören vid testet 
där man ska koppla in sitt motstånd ska 
koppla bort två givare samtidigt och då 
framkalla en oönskad tripp av maskinen. I 
elskåpet (bilden till höger) där kablarna går in, 
kan det hända att det blir fel vid en urkoppling 
av givaren.  

Anledningen är att kopplingsplintarna sitter 
väldigt nära varandra plus att det inte alltid 
finns ett bra kopplingsschema att tillgå.  

För att lösa detta problem så att testerna ska 
kunna ske under drift bör ett mindre elskåp 
finnas där det endast finns tre stycken 
kopplingsplintar, en för varje givare där det 
tydligt framgår vilka kablar som går till vilken 
givare. 
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Ett ännu enklare och bättre alternativ är att i detta skåp ha en brytare där man kopplar 
bort den givarkrets som skall provas. Samtidigt ska det finnas en punkt till samtliga tre 
givare där det piezoelektriska motståndet kopplas in. På detta sätt fås en testfunktion 
som är användarvänlig. 

 

Ett stort frågetecken som har uppkommit är varför maskinen inte trippar på för låg 
smörjoljetemperatur. Säkerhetssystemet är konstruerat så att maskinen trippar på för 
hög smörjoljetemperatur för att skydda lagren. Det vi har reagerat på är varför samma 
sak inte gäller vid låg temperatur, om oljan som ska smörja lagren inte har tillräckligt 
hög temperatur så kommer inte oljan in i den spalt som finns mellan lager och lagerhus. 
Orsaken till varför oljan inte kommer in i spalten är att oljan blir för tjock när 
temperaturen är för låg. Det som händer då är att turbinen blir instabil och höga 
vibrationer uppkommer. 

 

I ett fall som detta kommer maskinen att trippa för att vibrationsnivåerna blir för höga 
och maskinen är fortfarande skyddad så att inga lager körs sönder. Även om maskinen 
inte går sönder så är det aldrig bra att utsätta den för höga vibrationsnivåer i onödan, 
istället är det bättre att maskinen trippar för att smörjoljetemperaturen är för låg. 

 

Att se över säkerhetssystemet så att maskinen trippar vid låg temperatur tycker vi är en 
både enkel och givande förändring.      

 

6.1.3 Pumpar och motorer 
Med pumpar och motorer i detta stycke avses de båda huvudpumparna med motorer 
samt nödoljepumpen med tillhörande likströmsmotor. 

 

Vi rekommenderar att kunden antingen har en mekanisk plantätning till pumpen hemma 
som reservdel alternativt en hel pump i reserv. Plantätningen är en stor del av pumpens 
inköpspris vilket kan motivera kunden att välja att ha en hel pump i reserv. Finns en hel 
pump i reserv går dessutom bytesjobbet mycket fortare. En pump går fortare att byta än 
plantätningen som sitter monterad i pumpen. 

 

Samtliga pumpar bör startas upp och köras en gång i veckan. Samtidigt som pumpen går 
ska operatören söka efter yttre läckage. Maxgränsen för hur mycket oljeläckage som 
kan accepteras är satt till 10 gram per timme. Läckaget kommer framför allt ifrån 
plantätningen, vid ett eventuellt byte av plantätning ska man vara medveten om att ett 
initialläckage vid monteringen kommer att uppstå. Detta läckage minskar dock radikalt 
då plantätningens slitytor blivit inkörda. När tätningen sen blir dålig kommer läckaget 
att öka igen. 
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Mätning på rullningslager bör utföras årligen. Den typ av mätning som rekommenderas 
är stötpulsmätning och eller vibrationsmätning. I detta fall sitter det endast lager i 
motorn som även pumpaxeln går på, pumpen är alltså lagrad via motorn. 
Vibrationsmätning bör även utföras på elmotorerna. Med bra analysering av dessa 
värden kan exempelvis lindnings- och uppriktningsfel detekteras. 

 

Vissa typer av lager är av sådan typ som ska eftersmörjas kontinuerligt. Om fallet är så 
för den motor som är aktuell bör smörjningen ske minst en gång per år. Vid smörjning 
så är 40 gram fett rätt mängd för lagret, det förbrukade fettet trycks ut vid smörjningen. 
Med andra ord kan operatören fylla på med nytt fett tills det gamla kommer ut utan att 
ta så stor hänsyn till mängden fett som sprutas in i lagret. Oftast finns det en person vid 
maskinens uppställningsplats som är ansvarig för denna typ av uppgift. Operatören 
måste bli underrättad om huruvida lagren har blivit smorda eller inte. Det finns ingen 
anledning att smörja lagren igen om det nyligen blivit gjort. 

 

Pumplogiken för huvudpumparna går bra att kontrollera under drift genom att stanna 
den pump som går och låta den som står i vänteläge ta över istället. För att vara säker på 
att pumpväxling ska fungera vid testet så kan man innan kontrollera att pumpen som 
står i vänteläge verkligen kommer att starta. Det som då händer är att pumparna går 
parallellt vid säkerställandet att pumpen startar. Anledningen att göra så här är att vissa 
system saknar uppbackning om smörjoljetrycket blir för lågt om pumpväxlingen inte 
går klanderfritt. Vi har även som förslag att ha en programsekvens som utför testet av 
pumplogiken automatiskt. Då skulle operatören kunna starta testet och övervaka så att 
allting går rätt till. 

 

Testet av nödoljepumpen är inte lika enkelt att utföra. Det går alldeles utmärkt att testa 
om nödoljepumpen startar som den ska, men att kontrollera hela kedjan från 
trippgivarna som detekterar lågt oljetryck till att pumpen startar är desto svårare. Som 
det ser ut idag måste 2 av 3 trippgivare indikera lågt smörjoljetryck för att 
nödoljepumpen ska starta och då trippar hela maskinen som följd och det vill man 
absolut inte. Vårt förslag på vad som bör göras är att en funktion i säkerhetssystemet tas 
fram så att man momentant kan programmera om så att nödoljepumpen startar då endast 
en trippgivare indikerar låg tryck istället för två. Momentant får maskinen heller inte 
trippas automatiskt bara för att nödoljepumpen startar Görs detta så går det enkelt att 
testa hela säkerhetskedjan ända från trippgivare till att nödoljepumpen startar. 

 

6.1.4 Ventiler 
Kulventiler, spjällventiler och backventiler bör kontrolleras visuellt årligen med 
avseende på yttre läckage. Under en stor revision bör det också utföras ett funktionstest 
vad det avser ventilernas manövrering och täthet. 

 

Backventilerna bör kontrolleras extra vid misstanke om att de inte fungerar önskvärt. 
Man kan för att se om ventilen läcker i backriktningen göra ett trycktest. Om 
differenstrycket mäts över ventilen framgår det om den läcker eller inte. 
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6.1.5 FMECA 
Generellt sett skulle FMECA:n i framtiden kunna göras lite mer detaljerad. Vissa 
komponenter finns inte med, vissa feltyper är oklara. I något fall finns för en viss 
komponent flera olika feltyper med, dock är det största problemet inte med som en 
specificerad feltyp. Som den ser ut idag finns det bara tre olika grader av hur kritisk en 
komponent är, grön, gul eller röd. Likadant så är den förväntade livslängden uppdelad 
väldigt grovt. Exempelvis är ett tidsspann på förväntad livslängd 10 – 100 år. 

6.1.6 Övrigt 
Det finns andra aspekter än bara hur svåra saker och ting är att mäta, laga eller byta att 
ta hänsyn till i underhållsarbetet. Exempel på detta är att kunder inte alltid ger Siemens 
den information som behövs. Det har visat sig att mätdata som skickats till Siemens inte 
alltid är fullständig. 

 

Ibland är det även så att både kunderna och operatörerna är lite rädda för att maskinen 
ska trippa. Detta kan i vissa fall innebära att kunden exempelvis inte gör de 
pumpväxlingar som borde göras eftersom denna rädsla finns. Resultatet av ett sådant 
beteende kan bli att den dag då den andra pumpen behövs för att den första inte fungerar 
så startar den inte, just därför att kunden inte har testat pumpväxlingen tillräckligt ofta. 
Då får man en tripp, som man egentligen var rädd för från början. 

 

Det förekommer även att operatören inte anser att en operation kan utföras med 
säkerhet. Ett exempel på detta är testet av trippgivarna för hög temperatur, eventuellt 
kan fel kabel dras ut vid testet och då trippar maskinen. Finns det tydliga el-scheman 
samt instruktioner för hur och vad som ska göras så vinner alla på det.  

6.2 Smörjoljesystem 

6.2.1 Temperaturreglerventil 
Denna ventil är en väldigt viktig komponent för maskinen. Om ventilen inte fungerar 
som den ska medför det att smörjoljetemperaturen blir felaktig. 

 

En visuell kontroll av ventilen bör göras årligen. Vid kontrollen skall operatören söka 
efter externt läckage vid ventilspindeln samt att membranet är helt. Om membranet är 
trasigt fås ett stort luftläckage genom returavluftningen som enkelt observeras. 

 

Vi anser att membranet bör kontrolleras och eventuellt bytas ut vid en stor revision 
eftersom gummit i membranet åldras och därmed torkar och hårdnar med tiden. 
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En reservdel som ska finnas på lager där maskinen står uppställd är, bröstpackningen 
som sitter mellan lagerhuset och mellanstycket. Varje gång de två delarna separeras från 
varandra måste bröstpackningen bytas ut. Att bytet är nödvändigt har verifierats av 
tillverkare. Även spindeltätningar och membran till ställdonet bör finnas som reservdel i 
lager. 

Membranet är tillverkat i gummi och åldras därför. Om membranet går sönder så 
förloras den reglerande funktion som ventilen har. Dessbättre går det då att justera 
ventilen manuellt med ett vred till ett läge så att maskinen går att fortsätta köra tills dess 
att membranet kan bytas ut. I vissa fall där vredet är sidmonterat går det att byta ut 
membranet under drift. Sitter vredet däremot monterat i spindelns riktning går bytet inte 
att göra under drift. 

 

Spindeltätningarna byts ut när de läcker. Den tätningen som sitter mot ställdonet och har 
som uppgift att täta mot luften i ställdonet går att byta under drift om ventilen har 
manövrerats till ett acceptabelt läge manuellt innan. Den nedre spindeltätningen tätar 
istället mot olja vilket medför att den inte går att byta under drift. 

 

Regulatorn som styr ställdonet kan i vissa sällsynta fall behöva kalibreras. Detta är i 
regel endast nödvändigt om luften är onormalt smutsig. Att regulatorn behöver 
kalibreras är högst ovanligt och detta kan därför inte anses vara ett problem. O-ringar 
som sitter i LOCK-UP-ventilen kan i undantagsfall behöva bytas.  

 

6.2.2  Hydrostatoljepumpsystem 
Vårt första förslag är att en omkonstruktion sker så att man får en så kallad 
”blödarledning” i systemet. Hela vitsen med en sådan är att reparation och demontering 
av pumpen och motorn ska kunna ske under drift. Ett enkelt sätt att lösa detta på är att 
byta ut en redan befintlig avstängningsventil mot en trevägsventil.  

 

Stötpulsmätning och eller vibrationsmätning av motorer och pumpar bör ske minst en 
gång om året. Även här gäller att ju tätare mätintervallet är desto säkrare trendanalys 
kan göras. 

 

Kontroll av pumparnas externa läckage bör ske regelbundet av personal som är i närhet 
av anläggningen. Om läckage finns så är det vanligaste att det är vid axeltätningen som 
läckaget uppkommer. Siemens personal bör vid servicetillfället antingen säkerställa att 
kontrollen har blivit gjord alternativt göra den själv. 

 

När det gäller skruvpumpen anser vi att det är onödigt att den demonteras så länge den 
klarar av att hålla önskat tryck samtidigt som pumpens temperatur inte är onormalt hög. 
En sliten pump får en sämre verkningsgrad och på så vis ökar pumpens drifttemperatur. 
Andra indikeringar på att pumpen är i dåligt skick är bland annat höga vibrationer, 
oljud, reducerad kapacitet och läckage. 
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Som kontroll för hela systemkedjan bör ett tryckdifferenstest utföras. Om differensen 
ökar så kan det vara ett tecken på att konstanttrycksventilen som sitter i den 
axelmonterade pumpen inte fungerar korrekt. 

 

Generellt gäller enligt Bosch Rexroths servicemanual att ingen reparation av 
komponenterna får ske vid site, detta på grund av att kravet på renhet är högt. 

 

6.2.3 Skruvpump (Imo) 
Underleverantören rekommenderar att en inspektion av pumpen bör ske minst var tredje 
år. Detta anser vi dock att man bör kunna frångå med tanke på att Siemens applikation 
innebär att pumpen mestadels står i vänteläge. Om en tidsgräns skall sättas så är vart 
sjätte år ett rimligt intervall anser vi.  

 

Underleverantören rekommenderar även att det finns ett reservdelspaket vid 
anläggningen. Minimum är att ett så kallat ”minor spare part kit G053” finns 
tillgängligt. I denna reparationssats ingår packningar, kullager och axeltätning bland 
annat. 

 

Lagret bör smörjas enligt rekommendation. I denna pump sitter lagret separerat från 
oljan som pumpas. Till följd av detta måste lagret eftersmörjas med fett kontinuerligt. 
Intervallet för smörjningen är en gång per år och mängden fett som är aktuell är 23 
gram. I smutsigare miljöer än vad som kan anses vara normalt kan smörjning behöva 
ske oftare. 

 

6.2.4 Hydraulmotor (Bosch) 
Vår inställning är att run-to-break-filosofin är applicerbar här. En förutsättning för detta 
är att en motor finns i reserv på hyllan hos kunden samt att blödarledningen monteras. 

Anledningen till vårt val är att en reparation är komplicerad och motorns inköpspris är 
relativt lågt. En reparation är inte mycket billigare än att byta hela motorn. Ur 
miljöperspektiv så är det eventuellt att föredra att en reparation görs. Om det skulle bli 
aktuellt så kan ett externt eller internt utbytessystem fungera för att kunden fortare ska 
kunna ha en hel motor igen. 

 

6.2.5 Undertryckspaketet 
Vi anser att stötpulsmätning och eller vibrationsmätning bör ske på både motorn och 
fläkten. Vitsen med att mäta på fläkten är inte bara för att kontrollera lagret utan även 
för att kunna detektera obalans i fläkten som skulle kunna uppstå på grund av att 
fläktbladen är belagda med smuts och olja. 
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För motorn finns redan ett rekommenderat maxvärde för hur mycket vibrationer som 
kan accepteras, gränsen är satt vid 3,5 mm/s. Vi har inga belägg för att detta värde inte 
är rimligt, därför anser vi att rekommendationen bör användas som startvärde. 

 

En sak som är viktig att komma ihåg är att det redan idag finns som möjlighet för 
kunden att välja till redundans i detta system om högre tillförlitlighet önskas. 

 

Demistern (sitter i den stora cylindern på bilden) 
byts vid indikering på för högt tryck i tanken och 
bytet kan ske under drift. Kunden bör kontrollera 
regelbundet att undertrycket är stabilt och på rätt 
nivå. Det finns möjlighet att se en trend över hur 
demistern fungerar redan idag. Värden loggas från 
anläggningsplatsen regelbundet och införs i en 
databas (RMS). 

 

På anläggningar som Siemens modifierat finns det 
mätutrustning monterad på demistern. Det man 
avser att mäta är differenstrycket över demistern för 
att på så sätt se när demistern behöver bytas. Detta 
är en bättre lösning än att bara mäta undertrycket i 
tanken. Risken med att bara mäta undertrycket i 
tanken är att man byter demistern i onödan. 
Eftersom undertrycket år så lågt som cirka 0,2 bar 
så behövs det inte mycket för att det ska försvinna 
helt. Om något annat som sitter monterat på tanken 
inte håller tätt så försvinner trycket den vägen istället. 

 

När det gäller demontering av motorn och fläkten (som också syns på bilden) anser vi 
att det bör kunna ske under drift. Ett par timmar går det att vara utan undertrycket som 
systemet ger upphov till. Problemet som kan uppstå är att olja läcker ut på turbinaxeln 
om undertrycket saknas för länge. Följden av det skulle i värsta fall kunna bli att en 
större brandrisk uppstår. 
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6.2.6 Oljevärmare 
 

Rekommendation från tillverkaren av 
värmaren är att kontroller bör utföras 
årligen. Vid kontrollen skall man 
söka efter oxid i kopplingsdosan och 
ytbeläggningar i röret där värmaren 
sitter monterad. Om beläggningar 
och oxid finns så är rengöring 
nödvändig. Vi anser att denna 
kontroll bör göras vid en stor revision 
som utförs ungefär var sjätte år. 
Kontrollen går bra att göra innan 
turbinen stängs ner i ett sådant fall, 
allt för att vinna drifttimmar. 

Oljevärmarna sitter monterade i de två rören på bilden. 

 

Anledningen till varför vi inte följer rekommendationen är att källor på företaget menar 
att de aldrig har några problem med vare sig oxid eller ytbeläggningar. Vi vill ändå att 
någon slags kontroll görs. Om rapporter fortsättningsvis visar att det inte finns någon 
anledning för denna kontroll eller att intervallen bör ökas så är ändringar välkomna. 

 

6.2.7 Filter 
Vi rekommenderar att kunden inspekterar och rengör silkorgarna som sitter i grovfiltren 
till lyftoljepumpen och skruvpumpen årligen. Personal från Siemens bör även i detta fall 
säkerställa att kunden har gjort det eller göra det själv vid det aktuella servicetillfället.  

 

Huvudfiltren skall även fortsättningsvis kontrolleras med differenstrycksmätning. Vid 
indikering på att filtret är igensatt är antingen ett byte eller rengöring av filtret 
nödvändigt. Vad det gäller huvudfiltren så är det bara typerna W, W/HC och V som går 
att rengöra, övriga typer måste bytas ut. Här får man då överväga vilken typ av filter 
man vill ha. Siemens får antingen avgöra själv vilken typ av filter som är bäst eller 
diskutera med kunden om valet. 

Hur som helst går samtliga filter att byta under drift. 

 

6.2.8 Oljetank 
Det vi kan säga med säkerhet när det gäller oljetanken är att återkoppling är jätteviktig. 
Det finns tidigare i rapporten ett flertal idéer om hur man skulle kunna bedöma 
tillståndet på tanken. Det måste dokumenteras hur tillståndet på tanken är efter utförda 
underhållsåtgärder, om något är bytt med mera. 
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6.2.9 Oljekylare 
Kunden uppmanas att göra regelbundna kontroller och att rengöra kylarna vid behov. 
För att säkerställa att detta sköts bör Siemens personal kontrollera med kunden att detta 
görs.  

 

Vi hade en idé om att det genom mätning av ingående respektive utgående temperaturer 
på oljan och vattnet genom kylaren skulle gå att bedöma hur smutsig kylaren är. Det 
visade sig dessvärre att det var för många variabler inblandade för att en förändring 
skulle kunna upptäckas på detta sätt. 

 

6.2.10 Lager samt temperaturgivare till lager 
Temperaturgivaren bör anses som grön istället för gul i FMECA:n. Anledningen till 
detta är att ett fel kan väntas uppkomma var tionde till hundrade år samtidigt som det tar 
max tio dagar att byta givaren. Givaren bör inte ses som en kritisk komponent 
överhuvudtaget. 

 

När det gäller lagren så mäts idag både temperatur och vibrationsnivåer på dem. 
Problemet är bara att även om temperaturen och vibrationerna är normala så har det vid 
den visuella kontrollen visat sig att det i vissa fall bör bytas ändå. I andra fall är det 
tvärtom, temperaturnivån har visat sig ligga väldigt högt under lång tid men ändå har 
lagret varit i ett gott skick. 

 

Vi har försökt att uppnå en förändring så att en demontering av lagren inte är 
nödvändig. Med den information som presenteras i stycket ovan framgår det att en 
visuell kontroll av lagren kan vara nödvändig. Siemens har för vana att göra en mätning 
för att avgöra hur stort slitaget på lagret är. För att den kontrollen skall kunna utföras så 
är en demontering av lagerhuset helt nödvändig. 

 

Vi har förstått att den vibrationsmätning som utförs på lagren inte utnyttjas på ett 
optimalt sätt. En bättre analys av vibrationsmätningen kan göras.
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6.2.11 Tätningsproblem vid turbinaxeln 
Ett problem som finns är att det undertryck som skapas i tanken medför att smuts från 
omgivningen följer med oljan tillbaka ned i oljetanken. Vi tycker att det vore bra att på 
något sätt antingen säkerställa att smuts inte kommer med i returoljan eller att man renar 
oljan innan den kommer till tanken.  

 

Ett förslag som vi har är att man använder en fläkt direkt mot returoljeledningen för att 
skapa ett sug i ledningen. Innan fläkten skulle man i så fall ha någon form av 
filteranordning. På detta vis slipper man få in smuts i oljetanken som man får idag, 
samtidigt behövs inte heller dagens undertryckspaket. 

 

Ett annat förslag är att ett jättestort filter monteras i tanken för att rena returoljan. Filtret 
skulle i så fall kunna vara indelat i sektioner för att ett byte av det ska gå smidigt. 
Frågan är bara om oljan skulle hinna rinna undan så att det inte svämmar över i tanken. 
Dessa två förslag kan ses som idéväckare mer än som lösning. 

6.3 Hydrauloljesystem 

6.3.1 Regler- och snabbstängningsventil 
Varje vecka gör kunden en egen kontroll att snabbstängningsventilen kan manövreras. 
På regler- och snabbstängningsventilen skall glanden kontrolleras och efterdras vid 
behov. Som det ser ut idag finns ingen återkoppling på hur mycket glanden har 
efterdragits totalt. Vi har som förslag att en ganska enkel typ av mätskala kan användas 
för att se detta.  

 

Siemens rekommenderar att ventilerna demonteras och skickas till deras verkstad vid en 
stor revision. Vi vill försöka kontrollera om dessa ventiler behöver demonteras och 
skickas till Finspång. Detta skulle vara möjligt att göra genom att det funktionstest som 
finns utförs vid en årlig säkerhetskontroll. Testet innefattar bland annat läckagemätning, 
kontroll av ventilens slaglängd samt snedtrimmning. 

6.3.2 Trippblock 
Trippblocket testas en gång i veckan av kunden, under testet kontrolleras funktionen av 
samtliga tre magnetventiler individuellt. Det finns ett läckagetest som avser 
trippventilerna som bör utföras årligen. En instruktion på hur detta skall gå till är 
utformad. Vi anser att detta läckagetest lika gärna kan ske under drift, dock är det 
viktigt att pumpen klarar att hålla 140 bars tryck under hela testet. Om en trevägsventil 
monteras på returoljeledningen kan testet utföras relativt enkelt. Med ett volymmått och 
ett tidtagarur går det att mäta och se hur stort läckageflödet är för respektive ventil. Vi 
tycker att testet är ett bra sätt för att kunna se en trend över trippblockets kondition. 
Kunden rekommenderas även fortsättningsvis att ha magnetventiler med spole som 
reservdel på förrådet.  
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6.3.3 Termostatventil 
Som styrning för hur hög temperaturen skall vara på den olja som går genom det 
externa reningssystemet används en termostatventil. Tidigare har det varit problem med 
denna ventil, då fastnade den och gjorde att temperaturen inte kunde hållas på en 
korrekt nivå. Nu används ett annat fabrikat till detta som fungerar väldigt mycket bättre. 
Vi anser med tanke på att termostaten fungerar bra att ett årligt läckage- och 
funktionstest bör räcka som underhållskontroll.   

 

6.3.4 Oljevärmare 
Värmeelementet som sitter i tanken är till för att värma oljan till dess lägsta tillåtna 
temperatur för pumpning som är 5°C. Eftersom detta är en tillförlitlig komponent har vi 
valt att endast en funktionskontroll behöver utföras på det. Dagens konstruktion tillåter 
inte att värmaren demonteras med olja i tanken. I smörjoljesystemet sitter värmaren i ett 
rör men i hydraulsystemet är det inte konstruerat på det viset. Vi ser ingen anledning att 
göra en omkonstruktion heller då detta inte är en kritisk komponent.  

 

6.3.5 Filter 
Alla filter i detta system är av utbytestyp. Anledningen är att filter av denna klass inte 
går att göra rent. Filtren är helt enkelt för finmaskiga för det. För att se när filtret 
behöver bytas utförs en tryckmätning som även har en alarmfunktion kopplad till sig. 

Tryckmätning sker även på huvudfiltren och där finns dessutom redundans. 
Differenstrycket mäts och filtren byts när de är igensatta. Även här är ett alarm kopplat 
till mätningen. 

För att tanken ska kunna släppa in och ut luft när oljenivån förändras finns ett filter till 
detta. Oljenivån förändras när driftfallen för maskinen förändras. Behövs exempelvis 
mycket olja för att manövrera ventilerna så minskar oljenivån i tanken, även om det är 
väldigt lite måste luftvolymen ändå kunna ändras. Filtret är enkelt att byta och Siemens 
rekommenderar kunden att byta filtret när det är nödvändigt. Filtret absorberar fukt för 
att skydda oljetanken. Det som kan hända är att filtret blir fullt med fukt och att fukten 
dras in i tanken. Om oljan innehåller vatten kan känsliga komponenter som exempelvis 
magnetventiler korrodera. 

Att filtret är fullt med fukt ses med hjälp av en färgindikering på filtret. 
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6.3.6 Oljekylare 
Om en trippventil löst ut behövs en funktion som kyler oljan. Eftersom oljan delvis 
cirkulerar direkt tillbaka till tank så höjs temperaturen på oljan. Anledningen är att en 
del av pumpens effekt omvandlas till värme eftersom oljan bara går runt i systemet. 

 

Om alla trippventiler däremot står i driftläge behövs ingen kylning av oljan. Även om 
en trippventil skulle vara utlöst så tar det minst tio timmar innan oljan blir för varm. 
Med anledning av detta anser vi att det räcker att kontrollera kylaren under drift en gång 
om året. Vid kontrollen kan man med hjälp av oljetrycksmanometern säkerställa att 
kylaren inte är igensatt, är trycket onormalt högt kan det vara ett tecken på detta. Även 
en läckagekontroll bör göras. 

  

6.3.7 Oljetank 
Tanken är konstruerad av kolstål och svetsad. Vid en stor revision som normalt sker var 
sjätte år görs tanken rent invändigt och kontrolleras med avseende på externt läckage, 
färgavlagringar och korrosionsangrepp. Tanken är inte en komponent som är kritisk, 
därför anser vi att den kontroll som görs idag är vettig att fortsätta med. 

 

6.3.8 Ackumulator 
För att kompensera för oljetrycksförändringar vid olika driftsfall så finns en 
ackumulatortank monterad i systemet. Ackumulatorn är till för att understödja 
huvudpumparna när trycket momentant blir för lågt. Ackumulatorn testas och 
kontrolleras så att rätt förladdningstryck finns i behållaren. Vad som kontrolleras och 
hur testet utförs finns detaljerat beskrivet i bilaga 3. 

 

Vi tycker att testet är bra och att det bör genomföras under drift vid NSC. Den 
gummiblåsa som sitter i tryckbehållaren byts ut vid en stor revision. Att byta blåsan 
efter sex år anser vi är rimligt eftersom gummi torkar med tiden, samma intervall gäller 
för membranet i temperaturreglerventilen som sitter i smörjoljesystemet. Eftersom 
kostnaden för blåsan är nästan lika stor som för en ny ackumulator kanske det är bättre 
att byta hela ackumulatorn. Vi anser dessutom att ackumulatorn går bra att byta under 
drift. Eftersom testet görs under drift så kan även bytet av ackumulatorn ske under drift 
om det behövs. Dock måste ett stabilt driftsfall väljas för både testet och bytet. 
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7 Avslutande diskussion 
Det arbete som vi utfört har inte innefattat några praktiska tester. Rekommendationer vi 
föreslår bör inte ses som något fast, istället tycker vi att de ska ses som en grund för 
fortsatt utveckling av underhållsarbetet. Vår målsättning har varit att lyfta nivån för 
underhållet på både systemen, vi hoppas att utvecklingen fortsätter med vårt arbete som 
utgångspunkt i framtiden. 

 

Att återkoppling sker för de serviceåtgärder som utförs är av mycket stor vikt. Inte bara 
för att servicepersonalen skall veta vad som gjorts eller inte, utan även för att en 
erfarenhetsbank skall byggas upp. Bra återkoppling är hjärtat i ett tillståndsbaserat 
underhåll. Vi tror även att en nära relation till kunden är nödvändig för att ett 
tillståndsbaserat underhållsarbete ska fungera bra. Det är kunderna som kör 
anläggningen och därför har de mycket viktig information att bidra med. 

 

Vi tycker att det är intressant om vissa mätmetoder och intervaller verifieras eller 
utvärderas med hjälp av praktiska tester. Exempelvis kan någon typ av testutrustning 
konstrueras i Siemens verkstäder för att utvärdera hur väl stötpulsmätning och 
vibrationsmätning fungerar i de olika applikationerna. Med hjälp av egna tester kan en 
erfarenhetsbank byggas upp fortare. Detta bidrar i förlängningen till att 
serviceintervaller och gränsvärden kan förfinas. 
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9 Bilagor 
Bilaga 1: Flödesschema smörjoljesystem 
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Bilaga 2: Flödesschema hydraulsystem 

ape1
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Bilaga 3: Funktionstest ackumulator 
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Bilaga 4: Upprullningskriterier 
 




