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Abstract

Preventive maintenance of electric motors

Martin Vilhelmsson

In this report I will present my thesis about preventive 
maintenance of electric motors at paper machine 12 at Holmen Paper 
Hallstavik. Preventive maintenance is a very important part of the 
maintenance work to maximize the availability of the facility. 
A production stop can cost up to 100.000 SEK per hour so even a 
small increase of availability can save alot of money. 
The problems the report tried to answer were:

- What does an optimized preventive work look like?
- Why do motors break? is there any connection between breakdowns?
- Is there any problematic positions in the process, and how 
  should the preventive maintenance work be done if there?
- How does the preventive maintenance work look like today?
- What are the similarities between the work and the suppliers 
  recommendations?

To solve these problems I conducted intervues with maintenance 
staff, reviewed data of historical work orders and visited ABB 
Service center.

In the report I describe different recommended maintanance and 
compare these with how they work at Hallstavik. I also present the 
result about what positions have the most problems and the causes 
that have shown in connection to the breakdowns. It was found that 
the most problematic position was the engine for the forms roll 
and the most common reason were vibrations. 
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Sammanfattning 

Den här rapporten berättar om mitt examensarbete inom förebyggande underhåll på 

Pappersmaskin 12 hos Holmen Paper i Hallstavik. Förebyggande underhåll är en väldigt 

viktig del av underhållsarbetet för att öka anläggningens tillgänglighet. Ett stopp kostar upp 

mot 100tkr per timme så även en liten ökning i tillgänglighet kan spara stora pengar. De 

frågeställningar som rapporten ämnade att svara var: 

- Hur ser ett optimalt förebyggande underhåll ut? 

- Varför går motorer sönder, finns det något samband mellan motorhaverier? 

- Finns det vissa problempositioner i processen, och hur ska FU utformas där? 

- Hur ser det förebyggande motorunderhållet ut på Hallstaviks pappersbruk idag? 

- finns det likheter/skillnader mellan det arbetet och leverantörernas rekommendationer? 

För att visa på detta så genomfördes intervjuer med personal, genomgång av data från 

historiska arbetsordrar samt studiebesök vid ABB service center. 

 I rapporten beskriver jag olika rekommenderade underhållsåtgärder och jämför dessa med 

hur man arbetar i Hallstavik. Utöver detta så presenterar jag resultat på vilka positioner det är 

mest problem med och vilka symptom och orsaker som visats i samband med att en 

arbetsorder har skrivits. Det framgick att den position som var hårdast drabbad var motorn för 

formervalsen och att den vanligaste orsaken var vibrationer.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Holmen paper i Hallstavik är ett pappersbruk med TMP-massa gjord av granvirke. Det finns 

två pappersmaskiner som tillverkar olika typer av papper.  

En pappersmaskin är uppbyggd i flera partier. Ett våtparti, pressparti och torkparti, en rullstol 

samt en rullmaskin som rullar upp pappret i den storlek som önskas av kunden. Varje parti har 

ett stort antal valsar, vilket är stora roterande cylindrar i maskinen. [1] 

 

Pappersmaskin 12 producerar cirka 30 ton papper per timme. Man kan därför se varje stopp i 

produktionen snabbt blir dyrt. Av denna anledning är det viktigt att arbeta förebyggande med 

underhåll för att kunna byta ut utrustning som är i riskzonen för att haverera under de 

kontinuerliga underhållsstopp som planeras. Det finns idag personer anställda på 

pappersbruket som arbetar med förebyggande underhåll, men det finns inget specifikt 

förebyggande underhåll för just motorer. Det finns det intresse av att veta vad som händer 

med dessa under perioderna mellan underhållsstopp och under deras livscykel.  

1.2 Syfte 

Examensarbetet syftar till att svara på dessa frågor kring det förebyggande underhållet vid 

pappersbruket generellt och pappersmaskin 12 specifikt. 

• Hur ser ett optimalt förebyggande underhåll ut? 

• Varför går motorer sönder, finns det något samband mellan motorhaverier? 

• Vilka problempositioner förekommer i processen och hur ska FU utformas där? 

• Hur ser det förebyggande motorunderhållet ut på Hallstaviks pappersbruk idag? 

• Är det några likheter/skillnader mellan det förebyggande underhållsarbetet och 

leverantörernas rekommendationer? 

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att samla information från anställda på företaget, från 

affärssystemet IFS Applications samt externa källor. Denna information ska sammanställas 

och analyseras med avseende på vad företaget kan förbättra i sitt förebyggande 

underhållsarbete vad gäller elmotorer på pappersmaskinen. 

1.4 Avgränsningar 

Efter diskussioner med projektägare samt handledare bestämdes det att projektet skulle 

avgränsas till motorer med riskfaktor A på pappersmaskin 12 då de motorer med riskfaktor A 

är de med störst påverkan av processen, och således de viktigaste att hålla i drift.  

Arbetet avser heller ej att innehålla motorer som bör vara A-klassade men som ej är inlagda 

som det i systemet. Det handlar både om motorer som hänvisar till andra objekt samt motorer 

som ej är A-klassade men som ligger under A-klassade objekt. Det tar ej heller med de 

färgpumpar som används då de får anses vara alldeles för olika från övriga objekt. 
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1.5 Nomenklatur 

 

TMP - Thermo Mechanical Pulp. Är termomekanisk massa där varm flis raffineras till massa. 

FU - Förebyggande underhåll 

AU - Avhjälpande underhåll 

STFI - Skogsindustrins tekniska forskningsinstitut 

PM - Pappersmaskin 

IFS - Industrial and Financial Systems. Affärssystem som bland annat används för registrering 

av arbetsordrar. 

 

  



8 

 

 

2 Teori 

2.2 Underhåll 

I figur 1 kan vi se att arbetet med underhåll kan delas in i två stycken huvudkategorier, det 

kan antingen vara avhjälpande underhåll (AU) eller förebyggande underhåll (FU).  

Avhjälpande underhåll är det underhåll som bedrivs i samband med att ett fel har inträffat för 

att få igång driften igen.  

 

Figur 1: Underhållsbegrepp 

Det förebyggande underhållet kan delas in i två underkategorier, direkt förebyggande 

underhåll och Tillståndskontroll. Det direkt förebyggande underhållet bygger på ett 

kontinuerligt underhåll med där allmän renlighet och städning ses som en av de viktigaste 

uppgifterna.  

Tillståndskontroll är ett förebyggande arbete på det sättet att man övervakar utrustningen för 

att kunna se ifall något försämras och på det sättet kunna planera för eventuella utbyten av 

utrustning. [2, 3] 

Underhållsteorin, där avhjälpande- och förebyggande underhåll är väl vedertagna begrepp, är 

ett område där det konstant arbetas med förbättringar för att effektivisera underhållet och öka 

tillgängligheten på processen, exempelvis genom att studera olika underhållsstrategier. [4] 

 

2.3 Elmotorer 

Elmotorer används för att driva pappersmaskinen. Nedan beskrivs funktionen för de två 

motortyper som innefattas i projektet. 

2.3.1 Likströmsmotor 

En likströmsmotor är en till uppbyggnaden enkel maskin. Den består av en magnetkrets för 

rotorn och en för statorn samt rotorns lindning[5]. Vid större maskiner så är statorn vanligtvis 

Underhåll

Förebyggande 
Underhåll

Planerbart

Direkt 
Förebyggande 

Underhåll
Tillståndskontroll

Avhjälpande 
Underhåll

Oplanerat
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magnetiserad med en likström istället för att vara permanentmagnetiserad. För att överföra 

elektrisk energi till rotorns magnetisering krävs det att man används kolborstar och 

kommutator. [6] 

 

Figur 2: [6] likströmsmotorns beståndsdelar 

Magnetfälten som bildas i stator och rotor växelverkar och kan från lorentzkraften beskrivas 

med (1) där F är Lorentzkraften, B är magnetfältet, Ia är ankarströmmen och l är rotorlängden. 

Formel 1: Magnetisk kraft 

 

        (1) 

 

Kraften som uppstår bidrar till ett vridmoment och rotorn börjar då rotera. 

Kommutatorn är uppbyggd i segment av isolerad koppar, vilket gör att när strömmen går 

genom polerna så har den hela tiden samma riktning.  

 

2.3.2 Asynkronmotor 

Asynkronmotorn är den vanligast förekommande motorn inom industrin. Detta till stor del på 

grund av dess robusthet, låga pris och låga underhållsbehov. Motorn har en väldigt enkel 

konstruktion med en stator och en rotor. Rotorn magnetiseras induktivt vilket gör att det inte 

krävs några fysiska anslutningar till denna. Statorn är uppbyggd med isolerade plåtpaket med 
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spår som lindningarna läggs i. Lindningarna är oftast bockad koppar för större motorer [5]. 

Rotorn kan vara utförd på två generella sätt, antingen kortsluten eller släpringad. Det är dock 

de kortslutna rotorerna som vanligen används inom industrin. Dessa är utformade med stavar 

som kortsluts med hjälp av kortslutningsringar i ändarna [5,6].   

När en ström matas genom statorns lindningar uppkommer ett magnetiskt flöde i maskinen. 

Detta magnetiska flöde inducerar i enighet med lenz lag strömmar i rotorn vilken 

magnetiseras och växelverkar med statorns magnetiska flöde. Denna ström ger ett 

vridmoment i rotorn för att motverka dess egen uppkomst.  

Om rotorn skulle börja rotera med samma hastighet som statorns magnetfält skulle ingen 

spänning induceras i rotorn. Detta skulle leda till att vi inte fick någon kraft i rotorn och den 

skulle således ej ha något vridmoment. Detta är dock omöjligt pga exempelvis friktion i 

motorn[6].  

 

 

 

 

 

2.4 Tillgänglighetsparametrar 

När man talar om driftsäkerhet av ett objekt eller maskin, så används ofta följande parametrar: 

Driftsäkerhet: A: Tillgängligheten berättar hur stor del av tiden som objektet är i drift, detta 

anges i procent. 

Funkionssäkerhet: MTBF: medeltiden mellan fel i timmar 

Underhållsmässighet: MTTR: Medelreparationstid i timmar. 

Underhållssäkerhet: MWT, Medelväntetid anges i timmar.  

 

Driftsäkerheten kan då beräknas genom (2) 

 

Formel 2: Drifttillgänglighetsformel 

        (2) 

Detta är underhållsteori som kan användas i projekt för att ta reda på hur snabbt en investering 

kan få avkastning eller om det ens är värt att investera i ny maskindel. [2,3] 

2.5 Vibrationer 

Vibrationer är rörelser utanför det stationära tillståndet hos en motor. En vibration kan uppstå 

av flera olika anledningar och vibrationen kan vara i flera riktningar.[7] Eftersom motorerna 
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är kopplade till ett annat system så kan även det systemets vibrationer påverka motorn. När 

man då har två olika system som vibrerar så kan vibrationerna i ena systemet vibrera med en 

sådan frekvens att det andra systemet börjar vibrera med högre amplitud, denna frekvens 

kallas resonansfrekvensen. [8] 

Man kan med hjälp av information om vilken frekvens och amplitud en vibration har få reda 

på vilka fel som kan orsaka den. [9]  



12 

 

3 Metod 
Då examensarbetet syftade till att undersöka och förbättra det förebyggande underhållet vid 

pappersbrukets PM12 så har metoden till stor del gått ut på att undersöka tidigare data och 

underhållsorsaker för pappersmaskinens A-klassade motorer. Delar av arbetet har också 

arbetat utifrån att från personalens samlade kunnande om underhållsarbetet och de objekt som 

arbetet är avgränsat till få en heltäckande syn av hur underhållsarbetet fungerar, detta har 

framförallt åstadkommits genom intervjuer med anställda och genom praktiskt deltagande i 

verksamheten. 

Kontakt har även tagits med externa företag för att få deras syn på underhåll och ett 

studiebesök på ABB service center i Storvik har genomförts. 

 

4 Utföranden och resultat  
I detta kapitel redovisas en del av de metoder av förebyggande underhåll som redan idag 

används för att öka tillgängligheten av pappersmaskinen. 

4.1 Metoder som används vid förebyggande underhåll 

4.1.1 Tillståndsbaserat förebyggande underhåll av likströmsmotorer 

Likströmsmotorer kräver vanligtvis mer kontinuerligt underhåll än  induktionsmotorer. Detta 

på grund av hur de är uppbyggda med kommutator som ändrar strömriktningen. För att 

överföra ström till kommutatorn används kolborstar i ett fjädrat borstdon som trycker borsten 

mot kommutatorn. [6] 

Det är viktigt att använda rätt kol till rätt motor, det kanske låter självklart men faktum är att 

likströmsmaskiner oftast ses som individer då två till synes lika maskiner kan uppföra sig helt 

olika trots samma förutsättningar. Generellt är det viktigt att se till att minimera vibrationer då 

dessa kan få borsten att hoppa. Detta leder i sin tur till gnistor mellan kolborsten och 

kommutatorn och ger en ökad patina. En annan viktig faktor är miljön som maskinen är 

placerad i, exempelvis ger en hög svavelhalt i luften en snabbare patina. Luft med ett 

vatteninnehåll på ca 10 gram/m³ ger en luftfuktighet som ger förutsättningar för en bra patina. 

När väl en dålig patina har börjat bildas så eskalerar det gärna då det blir ojämnt vilket ökar 

mängden gnistor. En bra patina ska däremot inte tas bort. [6] 

När kolborstarna slitits ner ska dessa bytas, det är då upp till den som utför underhållet att 

“känna” sin maskin och veta hur mycket dessa brukas slitas under en driftsperiod. Ifall det är 

för mycket patina på kommutatorn ska även denna slipas. 
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Figur 3: Trasig kolborste 

På hallstavik sker detta vid varje underhållsstopp var femte vecka. Det finns då inplanerad tid 

för en tillståndskontroll av likströmsmotorerna vid pappersmaskinen. Det är elektrikerna som 

sköter denna och den kontroll som utförs är att man undersöker hur mycket kol det är kvar på 

kolborstarna samt kontrollerar att kommutator inte har fått för mycket patina. Här nedan är en 

kommutator med en dålig patina och en kommutator som är nyslipad och utan någon märkbar 

patina.  

 

Figur 4: Kommutator med dålig patina 

 

Figur 5: Ren kommutator 



14 

 

 

Utöver detta innefattar arbetet en övergripande tillsyn av maskinen och rengöring på väggarna 

på insidan så att det inte samlas för mycket koldamm. Ifall det blir ett lager längs hela sidan 

kan man kortsluta mellan borstarna vilket leder till ett motorhaveri.  

 

 

 

 

4.1.2 Driftskondition av lager med stötpulsmetoden 

Stötpulsmetoden är en av de vanligaste metoderna för att mäta driftskonditionen på rullager 

och det enda som behövs för att beräkna kondtitionen är motorernas varvtal samt axelns 

diameter. Stötpulsmetoden bygger på att en så kallad stötpuls i form av tryckvågor skickas in 

genom motorn mot lagret. Motorns vibrationer filtreras bort medan man förstärker 

tryckvågorna. [3] 

Stötpulsgivaren omvandlar stötpulserna till elektriska signaler. Dessa signaler har en amplitud 

som är proportionell till stötpulserna. Man mäter frekvensen på stötpulserna tills man hittat en 

stötpulsmattenivå, dBc
 , med ungefär 200 stötar per sekund, samt en maxnivå, dBm, som visar 

den högsta inkommande stöten under 2 sekunder. För att inte direkt få för höga värden 

beräknar man ett initialvärde, dBi, med hjälp av axeldiameter och varvtal. När dessa är 

fastställda så kan man placera värdena på konditionsskalan vilken har tre stycken zoner, grönt 

- gult - rött, som empiriskt bestämts genom att testa lager i olika drifter. [8] 

  

Figur 6: Exempel på frekvensanalys med stötpulsmetoden 

I figur 6 går det att se att det blir olika stora stötpulser beroende på hur tjock oljefilmen i 

lagret i lagret, och att det blir större pulser desto mindre smörjmedel det är. [3] 
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4.1.3 Smörjning 

Smörjning är en väldigt viktig åtgärd för ett väl fungerande förebyggande underhåll. 

Smörjmedlet som används ska helst vara anpassat efter varje motor och leverantörerna av 

maskinerna skickar med vilken typ av smörjmedel som ska användas när man köper motorn. 

Detta sker regelbundet och smörjare följer en lathund för att bestämma hur mycket 

smörjmedel som ska användas, se tabell 1. 

 

Tabell 1: Lathund för smörjning 

Storlek Fett (g) 3000 rpm 1500 rpm 1000 rpm 

160 15 24 mån 24 mån 24 mån 

180 20 24 mån 24 mån 24 mån 

200 25 12 mån 24 mån 24 mån 

225 30 6 mån 12 mån 24 mån 

250 35 6 mån 12 mån 24 mån 

280 40 6 mån 12 mån 24 mån 

315 50 6 mån 12 mån 12 mån 

355 70 6 mån 12 mån 12 mån 

 

 

4.1.4 Renhållning 

Den absolut viktigaste förebyggande åtgärden är renhållning både ur säkerhetsperspektiv och 

driftmässighet. En ren anläggning underlättar upptäckandet av fel vid ett tidigt skede, vilket 

kan möjliggöra planerade åtgärder [2].  

 

Figur 7: Smutsig ventilation på elmotor 
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Partiklar och damm kan även täppa för ventilation för motorer vilket kan orsaka förhöjd 

temperatur och en snabbare förslitning. Exempelvis har en helt ren motor cirka 20 gånger så 

lång livslängd som en motor med dålig kylning [2]. Enligt ABBs manual för 

induktionsmotorer så ska en översyn över hur motorn ser ut ske varje halvår, och städas varje 

år. [11] 

 

4.1.5 Förrådshållning 

En viktig del i det förebyggande underhållet är att hålla en god förrådshållning. Det är en post 

som inte är helt lätt att hantera då den gärna hamnar i skymundan när det inte är en del i 

produktionen. I bilagan i avsnitt 8.1.2 finns riktlinjer från ABB på hur man ska ställa upp 

motorerna för förvar. Eftersom det är dyrt att ha ett förråd är det viktigt att man arbetar 

strategiskt med det. Där kan man exempelvis arbeta med standardisering av utrustning för att 

säkra tillgång till flera maskiner, samtidigt som förrådsvolymen kan minska.  

4.1.6 Studiebesök ABB Service center Storvik 

För att få en bredare bild av underhållsarbete så gjordes ett studiebesök på ABB Service 

center mellan i Storvik. Där fick vi en presentation av företaget samt en rundvandring i 

verkstaden av Johan Öhrner som arbetar som produktionsplanerare på ABB. De absolut 

vanligaste anledningarna maskiner är inne på service för är orsakade av olika typer av 

lagerfel. Han framhävde smörjning av lager som det viktigaste förebyggande arbetet, där det 

var viktigt att använda både rätt typ av smörjmedel samt att vara noga med mängden. Detta av 

anledningen att om för mycket smörjmedel används kan det både pressa in i motorn och lägga 

sig på lindningar, men även om det torkar så kan det bli så illa att rotorn inte har någonstans 

att expandera. För en rotor på 2 meter som har en drifttemp på 100° så expanderar axeln 

ungefär 2,2 mm och om rotorn då inte har en lös sida att expandera på så kan axeln bli skev 

och hela motorn kan gå sönder.  

 

Figur 8: Stator 

4.2 Sammanfattning intervjuer 

Underhållsavdelningen innehåller ca 35 personer med olika befattningar. Den täcker totalt i 

princip alla underhållsdelar som behövs för att driva ett komplett underhållsarbete på 

pappersmaskinen. Jag har samtalat med avdelningschefen, FU-ingenjör, underhållsingenjör, 

gruppledare och försteman för elektrikerna samt varit ute med elektriker vid ett stopp för att 

kola motorer. Underhållsavdelningen håller regelbundna möten både internt och med driften 
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för att planera framtida uppgraderingar och underhållsarbeten. Ungefär var femte vecka är det 

underhållsstopp på maskinen och det är framförallt då som man har möjlighet att utföra 

underhåll. 

Överlag tycker både drift och underhållsavdelning att det förebyggande arbetet fungerar bra, 

även om det finns mer att jobba på. I bilagan i avsnitt 8.2 så finns utdrag från intervjuer som 

hölls med olika funktioner av underhållsavdelningen.   

 

4.3 INFO FRÅN ABB MANUALER    

Från ABB har man rekommendationer att var 10-15:e år ta ut rotorn ur motorn och göra en 

heltäckande översyn av motorerna. [11] 

4.3.2 Vibrationer i induktionsmotorer ABB 

Om man har ökande eller höga vibrationer så pekar det på att maskinens konditionstillstånd 

håller på att ändras. Normala nivåer av vibrationer är väldigt varierande och beror på 

applikation, typ av motor och fundamentet som den står på. 

Vanliga anledningar som kan orsaka höga vibrationer är 

- Uppriktning 

- Luftgap 

- Lagerslitage eller skada 

- Vibrationer från ansluten maskin 

- Lös fästanordning eller bultar 

- Obalanserad rotor 

- Koppling 

[11] 
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4.4 Sammanfattningar från IFS 

Här nedan sammanfattas resultat hämtat från historiska arbetsordrar på IFS. För en komplett 

lista av arbetsordrar, se kapitel 8.3.  

4.4.1 Antal motorbyten per motor 

Här nedan i figur 9 presenteras antalet motorbyten som en viss position har haft i de historiska 

arbetsordrarna.

 

Figur 9: Antal motorbyten per motor 

 

 

Resultatet från figur 9 visar att det är vanligare med motorbyten i virapartiet än i övriga 

positioner.  

 

4.4.2 Troligt symptom eller orsak för arbetsorder 

Här nedan i tabell 2 och figur 10 presenteras de symptom eller orsaker som angetts på 

arbetsordern för ett underhållsarbete. 

Tabell 2: Symptomen på motorer i arbetsorderna. 

Symptom/Orsak Antal 

Vibration 12 

Överlastskydd utlöst 1 

Slitage 11 

Onormal temperatur 1 

Upphörd funktion 2 
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Annat symptom 10 

 

 

 
Figur 10: Frekommande symptom i procent 
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4.4.3 Totalt antal felposter per motor 
Här nedan presenteras antalet felposter som en motor har. Dock så har 

reparationsarbetsorderar utelämnats då de kommer som en följd av ett motorbyte. Se Figur 11 

 

 

Figur 11: Diagram över det totala antalet felposter för A-klassade motorer i IFS. 
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5 Diskussion 
Vid motorinventering i IFS hittades objekt som var klassade med riskfaktor A fast där den 

tillhörande motorn inte hade någon klassificering, rimligt är att anta att även dessa motorer då 

ska vara klassade med samma riskfaktor som objektet. Det fanns problem i att olika anställda 

har haft olika filosofier kring riskgrupper i IFS. Där har vissa tyckt att beroende på hur det ser 

ut i lagersaldo, så bestämmer man kritikaliteten efter detta. Medan andra har valt att basera 

kritikalitet utifrån hur påverkad processen är. Detta har lett till problem i undersökningen då 

all data ej finns given. För projektet bedömdes det att det ej fanns tid att gå in allt för djupt i 

vilka som borde vara A-klassade motorer då detta kräver en väldigt god förståelse för 

pappersmaskinen och alla dess drifter.  

Det vettiga sättet att klassa motorerna efter är att utgå från hur viktiga dom är i processen, och 

sedan styra reservlagret utifrån detta. På det sättet kan man vara säker på att det går att göra 

snabba utväxlingar vid haveri och således minska att processtopp.   

Det visade sig inte vara så lätt att hitta information kring hur motorunderhåll skulle utföras 

från leverantörerna. Det som jag till slut fick fram var framförallt för synkronmaskiner eller 

specifikt för en viss modell.  

Vibrationer verkar vara ett av de vanligaste förekommande symptomen på dessa elmaskiner. 

Uppkomsten av vibrationer kan variera och det står inte i IFS vilken typ det är. Det kan ju 

antingen vara själva motorn som vibrerar eller anläggningen runt omkring och beroende på 

orsak kan det vara olika lösningar på problemet.  

 

I IFS så finns orsaken/symptomet “Annan Orsak”. Detta innehåller många poster men som 

inte alltid står nedskrivna. Det kan exempelvis handla om att man byter en motor i 

förebyggande syfte då den har varit i drift många år, att man inte vet vilken kategori det ska 

läggas under eller att det inte finns någon passande kategori. När detta symptom/orsak väljs är 

det väldigt viktigt att orsaken skrivs in i fältet “Orsak detaljerad” för att det ska vara lätt att 

följa upp.   
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6 Slutsats 
Det jag kommit fram till under arbetets gång som jag anser det behövs mest arbete kring är att 

få en bättre dokumentation över det förebyggande underhållet. Både se till så att alla objekt 

ligger på rätt plats i dokumentationssystem och att ha tydliga nedskrivna rutiner som kan 

följas upp. Detta tror jag både skulle underlätta och minska tidsåtgången vid framtida 

felsökningar av motorerna då det är möjligt att se vad det tidigare har varit för fel och således 

påbörja felsökningen där. Det skulle även göra det lättare att få ut bättre data för framtida 

projektarbeten inom förebyggande underhåll vilket skulle innebära att man kan bli ännu bättre 

på att öka tillgängligheten av anläggningen.  

Det resultatet visar kring motorhaverier är att de vanligaste orsakerna är slitage och 

vibrationer. Dessa problem kan ses som närbesläktade där vibrationer kan leda till slitage på 

kommutator och i lager. För likströmsmotorer verkar det vanligaste att det krävs underhåll på 

kommutatorn, medan på asynkronmotorer så är det vanligaste att det blir lagerfel. Detta stöds 

i [4].  

En uppenbar problemposition har varit formervalsen, denna drift ska dock tas bort så det finns 

ingen anledning att börja planera något extra FU av den. Däremot tycker jag att våtpartiet 

över lag, där guskvals och nosvals hade många reparationer på grund av slitage är ett område 

man borde se över. Hur det förebyggande underhållet på dessa positioner ska utformas är inte 

helt lätt att säga, då de får en regelbunden tillståndskontroll vid driftstoppen. En möjlighet 

vore att utreda hur vibrationerna uppstår och om det finns möjlighet att dämpa dessa genom 

stötdämpning av motorerna eller genom att stadga upp fundamenten de står på.  

Det förebyggande motorunderhållet idag tycker jag överlag ser bra ut. Det finns på alla 

viktiga positioner, det finns rutiner för skötseln av likströmsmotorer 

Det finns skillnader i hur man arbetar med förebyggande underhåll mot vad leverantörer 

rekommenderar, exempelvis när det kommer till att plocka ur rotorn och göra översyn av 

motorn var 10-15:e år. Där tror jag det kan finnas vits att kombinera detta med inköp av 

reservdelar. Om en ny motor införskaffas kan det vara vettigt att sätta den i drift och då göra 

en genomgång av motorn som man har tagit ur drift. Detta skulle möjligtvis kunna öka 

driftsäkerheten för positionen en tid framöver samtidigt som man gör underhåll på den 

urtagna driften när det är minst risk för haverier. I utbyte för kostnaden i arbete så får man 

både en motor med högre driftsäkerhet samt en nyservad reserv att placera på förrådet.  

Eftersom man inte har något generellt förrådsunderhåll så följs inte rekommendationer från 

leverantör. Ett alternativ till att börja med ett komplett förrådsunderhåll direkt skulle kunna 

vara att man istället driver ett förebyggande underhåll på just de A-klassade motorerna. På det 

sättet kan man åtminstone öka tillgängligheten på de mest driftskritiska positionerna. 

Vid smörjning av elmotorerna används ett smörjmedel till alla. Eftersom ABB och SIEMENS 

egentligen ska ha olika tjocklekar på smörjmedel där SIEMENS rekommenderar ett tjockare 

smörjmedel än vad som används, kunde det tänkas att dessa motorer skulle ha en högre 

frekvens av lagerfel än ABB-motorerna. Om man utgår från att det är samma typ av motorer 
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på samma positioner så pekar resultatet mot att så inte är fallet. Denna slutsats bör dock 

möjligen tas med en nypa salt, då ingen historik på vad det varit för typ av motor kunde hittas.  
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8 Bilagor 

8.1 Information ABB 

8.1.1 ABB Manual vanliga fel 

Vanliga fel att leta efter vid felsökning [12]. 
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8.1.2 Förvaring av induktionsmotorer ABB 

Här nedan presenterar jag en översättning av ABB:s rekommendationer för korttids- och 

långtidsförvaring av asynkronmaskiner. [12] 

2.6.1 Kortvarig förvaring (mindre än 2 månader) 

Maskiner ska förvaras i ett varuhus med kontrollerbart klimat. Ett bra varuhus eller förvar har: 

- En stabil temperatur, helst inom temperaturspannet 10°C till 50°C. Om 

antikondensvärmarna är igång och omliggande temperatur är över 50°C så måste man 

bekräfta att maskinen ej är överhettad. 

- Låg relativ luftfuktighet, helst under 75%. maskintemperaturen bör hållas över 

daggpunkten för att undvika att fukt bildas i maskinen. Om maskinen är utrustad med 

antikondensator så borde dessa användas. Om maskinen ej har antikondensatorer så 

bör en annan uppvärmningsmetod användas för att förhindra fukt och kondens. 

- Ett stabild stöd fritt från överdriva vibrationer eller stötar. Om det förväntas vara 

mycket vibrationer så bör maskinen isoleras genom att placeras på passande 

gummiblock under maskinfötterna 

- Luft som ventileras och är rent och fritt från damm och korrosiva gaser. 

- Skydd mot skadliga insekter och ohyra 

Om maskinen måste placeras utomhus, så ska den aldrig lämnas “som den är” i 

transportpaketet. Istället måste maskinen: 

- Tas ut från plastförpackningen 

- Täckas för att helt skydda från att regn tränger in i maskinen. Skyddet ska dock tillåta 

ventilation av maskinen. 

- Placeras på minst 100mm höga styva stöd för att förhindra att fukt kan tränga in 

underifrån. 

- Ventileras väl. Om maskinen lämnas i transportförpackningen så måste tillräckligt 

stora ventilationsöppningar installeras i förpackningen. 

- Skyddas från insekter och ohyra 

2.6.2 långvarig förvaring (mer än 2 månader) 

Utöver åtgärderna för kortvarig förvaring så ska de kompletteras med följande: 

- Mät isolationsresistans och temperatur på lindningar var tredje månad 

- Kontrollera målade ytor var tredje månad. Om rost hittas så ska det tas bort och målas 

på nytt. 

- Kontrollera tillståndet för anti-korrosionsbeläggning på blanka metallytor var tredje 

månad. Om korrosion hittas så ska det tas bort med en smärgelduk och ny anti-

korrosionsbeläggning appliceras. 

- Se till att det finns ventialltionshål om maskinen förvaras i trälåda. Se till att vatten, 

insekter och ohyra inte kan ta sig in i lådan. 
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8.2 Intervjuer 

Intervju Madeleine Drakman 

Madeleine arbetar som FU-ingenjör på avdelning Pappersbruket på Holmen Paper i 

Hallstavik. Hennes arbete med förebyggande underhåll går till stor det ut på att övervaka 

mätvärden som hon får in via datorsystemet, där det framförallt är vibration- och stötmätning 

som utförs. Om det blir för höga värden från mätningarna skickas ett larm till henne och hon 

kan då undersöka närmare vad det kan handla om. Utöver detta går hon rondering av 

pappersmaskinerna där hon bland annat kollar temperatur, hur omvgivning ser ut och så lyssar 

hon med stetoskop för att se hur lager och liknande låter. Hon tycker att arbetssättet känns bra 

och har inga direkta önskemål på fler mätvärden eller liknande, men skulle gärna se att det till 

viss del skulle gå att få in fler positioner online. Man arbetar hela tiden med underhåll stoppet 

som slutmål.  

 

 

 

Intervju Andreas Bjurman 23/4 

Andreas är sektionschef på underhåll papper. Det är en av 3 underhållssektioner på 

pappersbruket. En papper, en massa och en centralt underhåll. Avdelningarna för papper och 

massa ansvarar för den operativa produktionens underhåll, medan centralt underhåll ansvarar 

fastigheter, asfalt och utebelysning. Hans roll som sektionschef är att se till att 

pappersmaskinerna, embaleringslinjen och det omkring går så bra som möjligt, och att det 

finns en tillgänglighet som uppfyller målen. 

Inom underhållsavdelningen arbetar 35 personer där 14 är tjänstenmän som arbetar som 

exempelvis underhållsingenjörer, FU-ingenjörer och beredare. Det är även 

underhållsavdelningen som har ansvaret för underhållsbudget, något han tror är lite ovanligt 

på pappersbruken. Det kan vara svårt att skilja på om ett arbete ska betalas av 

produktionsbudget eller underhållsbudget. Han säger att om man ska se till definition av 

underhåll så är det ett utbyte ett till ett, att man återskapar samma funktion. Men om man gör 

en uppgradering eller förbättring så borde det inte vara en underhållskostnad. Däremot så kan 

underhållspersonalen fortfarande ha utförandet av en förbättring.  

Det är regelbunda underhållsmöten mellen drift och underhåll just för att se vem som ska 

driva vissa frågor och vilka som har ansvar då det är många arbeten som går parallellt.  

Andreas säger att hans arbete blir mindre och mindre operativt men att han ändå försöker vara 

ute mycket i verksamheten. Däremot har arbetet gått mer åt personalfrågor, ledning och att 

tänka på strategier och planer för framtiden samt ekonomisk uppföljning. 

Han tycker att underhållsarbetet i stort sett ser bra ut. Pappersindustrin överlag ligger långt 

fram i att tänka utveckling av underhållet, och inte bara det förebyggande underhållet. Det 

mesta underhåll som sker på hallsta pappersbruk är förebyggande, ungefär 80% förebyggande 

underhåll och 20% avhjälpande underhåll. Men han tycker även att det är mycket som kan 
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utvecklas, bli mer effektiva och leta efter tillgänglighetstjuvarna. Det räcker med att maskinen 

står en promille på ett år för att det ska kosta nästan 800tkr, så det är viktigt att arbeta 

förbättrande och gå till botten med orsaker. Han tycker att man måste bli bättre på att komma 

ut i anläggningen och rondera, en daglig tillsyn, inte fastna i kontoren även om man inte har 

några åtgärder. 

Han säger att det framförallt är driften som är duktiga på att vara ute och rondera men att 

underhållspersonalen behöver börja göra det mer. FU specialister, smörjar och FU tekniker 

har som arbete att vara ute hela dagarna för att rondera och analysera. Däremot så måste även 

elektriker, instrumentare och mekaniker också börja tänkte på samma sätt, att man är ute ett 

par timmar varje vecka för att leta fel och inte vänta på att någon ringer och säger att det är 

fel. 

Andreas säger att rutiner kring ronder är under uppbyggnad men att man inte nått så långt 

med det än. Det finns inte några enstaka ronder men ambitionen är att ska växa under de 

närmsta åren så att man har olika angreppssätt och för att personal har olika kunskaper kring 

vad man tittar på och gör olika bedömningar. “Man vet själv när man går från ena stället till 

det andra så reflekterar man inte så mycket. Men om man bestämmer att nu går vi en 

skyddsrond så tar man på sig ett par helt andra ögon och ser saker på andra sätt”. Det handlar 

både vid tillgänglighetsrondering och operatörstillsyn, att man går ut fast man har huvudet 

med sig på annat sätt. Detta ska i sin tur generera arbetsordrar och arbeten till den egna 

gruppen eller andra grupper.  

Stödet för underhållsarbetet är både bra och mindre bra beroende på vem man skulle fråga. 

Han ser en risk i att koncernstyrelsen mer ser underhåll som en kostnad medan ledningen på 

hallstavik och platschefen är väl medvetna om att underhållet är viktigt, och att man gör det ur 

en tillgänglighetssynpunkt, vilket är något man ska ta med sig, att det som kallas underhåll 

faktiskt är en anläggningsvård eller anläggningsutveckling.  

Det är därför viktigt att inte bara föra vidare hur mycket det har kostat att göra ett underhåll, 

utan hur mycket man potentiellt har sparat. Det är något som kan vara svårt att få förståelse 

för och få en förankring då det kan vara svårt att koka ner i faktiska siffror. 

“Det bygger på erfarenhet, fakta och alla duktiga medarbetare vi jobbar med. Det finns så 

mycket erfarenhet och kunskap hos alla medarbetare, det får var grunden till vilka beslut vi tar 

och vad vi väljer att göra eller inte göra, samt att vi inte får slarva på dokumentationen av vad 

vi gör för då tappar vi ju kunskap. “   

Han påtalar att det är lika viktigt att skriva ner vad man har gjort som det är att utföra 

åtgärden, så att man till nästa gång kan tänka på förbättringar och för att inte kunskapen ska 

gå förlorad om man skulle sluta.  

De använder IFS som system vilket han anser har både för och nackdelar. I många 

sammanhang är det ganska trassligt och svårt, medan det i andra sammanhang är bra och 

kompetent. Han anser att man generellt sett är ganska dålig med dokumentation och att det är 

mycket nötande på att man ska dokumentera, föra in servicerapport och åtgärder i IFS så att 
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det inte ligger på någons skrivbord eller på någon annan hårddisk. Något som kan vara rätt 

svårt att förankra. En anledning till detta tror han kan vara att om man lämnar ut sin 

information så blir man helt plötsligt utbytbar, och att man kan sätta in vem som helst på den 

tjänsten. 

När man kollar om motorer ska repareras så tror han det finns en generell kilowattgräns 

sålänge det inte är specialmotorer. En bedömning sker först på plats, men sen finns det även 

en elverkstad som tidigare arbetade med motorrenoveringar så där finns det personal som kan 

göra en bedömning om vad som är värt att reparera eller inte. dom har ganska god koll på 

ungefär vad en rotor och stator kostar och om det är värt att lägga tid på det eller om man ska 

ta in offerter på nya motorer. Det finns ingen specifik mall utan det är bedömningsfall hela 

tiden, om det inte är de små motorerna.  

 

Intervju Mats Harzdorf 08/05 

En intervju genomfördes med Mats Harzdorf. Mats arbetar som drifttekniker på PM12 och 

har gjort så sedan 2008 men har arbetat med papperstillverkning sedan 1991. Som 

drifttekniker ser han till att maskinen går bra, att det är få driftstörningnar, problemlösning, 

utveckling av arbetsmetoder, inköp,  modifiering av utrustning och lite vad maskinen kräver 

för tillfället. Men att identifiera problem är en stor del av arbetsuppgiften. Det blir trots att han 

arbetar på driften en del underhållsarbete då han skriver runt 90% av arbetsordrarna till PM12 

och det är även han som äger underhållsstoppen och tillsammans med underhåll, 

produktionsledning och operatörer försöker få det så smidigt som möjligt. Att försöka få ihop 

drift och underhåll och att det ska bli så kort kommunikationsväg som möjligt. Han är även 

inblandad i projekt som ombyggnationer och utveckling av nya produkter. 

Det händer mycket hela tiden, man vill ju att maskinen ska gå från den dagen man har haft 

underhållsstopp till nästa underhållsstopp och under den tiden ska man fånga upp vad man 

behöver göra förutom den vanliga underhållsplanen som finns med diverse åtgärder. 

Mats har god kontakt med de FU-tekniker som arbetar på PM12 och de har bra koll på 

lagerövervakning av pumpar och valsar et vilket gör att de oftast kan planera in det till 

underhållsstoppen.  Just pumpar kan ha lite snabbare händelseförlopp och då försöker man 

utföra underhållet under drift om det är möjligt, där styr han hur processen kan fortsätta även 

om de tar bort viss utrustning. 

Mats var med och utvecklade operatörsronderingen, där kontrollerar operatörer objekt som 

valsar och pumpar, där de är snabbare på att upptäcka problem än underhåll. När operatörerna 

upptäckt något så säger Mats åt FU-tekniker att mäta och undersöka om det är något fel på 

lager. Han nämner det som ett väldigt bra verktyg då det minskar hans behov att vara ute och 

leta fel på maskinen. Han tycker att det fungerar väldigt bra och att det sällan är stopp på 

grund av de objekt som de ronderar då de har bra koll på dessa. Operatörerna kan då skapa 

åtgärdsönskemål som i akuta fall går direkt till underhållsavdelning. Om det inte är ett akut 

underhåll så går det via Mats för att han ska kunna granska önskemålet och planera in i stopp 

om det krävs.  
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Något han arbetar mycket med är att hålla en god dialog med underhållsavdelningen för att 

öka förståelsen för processen, att om inte ett objekt fungerar på ett ställe så påverkar det si och 

så många objekt runt om.  

Han tycker det är bra dialog med underhållsavdelningen men att det är olika nivåer. 

Mekaniskt är det ganska enkelt, och de har ganska enkel felsökning. Elektriskt kan det vara 

svårare med gränslägen som trasslar och det blir ofta svårare felsökning då det är en funktion 

som inte fungerar men man vet inte vart riktigt. Utveckling handlar mest om styrsystem och 

då har han en bra dialog med Anders Ahlberg som arbetar som systemtekniker.  

Han påpekar att det i dialogen är viktigt att tänka på vad som är genomförbart då det inte 

alltid går att göra innan ett visst stopp. Det är något som man får “feeling” för efter att man 

arbetat ett tag och att det är viktigt att fråga om man inte vet något. 

Det som har varit lite problematiskt har varit förebyggande underhållsplaner för El/Auto. Hur 

de vill att de ska vara och hur man ska mötas. Så att det inte börjar haverera kort på grund av 

ålder och liknande. Där har jag svårt att få insikt och där vill jag att det ska komma till mig 

och att vi gemensamt jobbar genom en plan.   

Bland motorer så tror han det finns en generell gräns ungefär när det är värt att kasta för 

standardmotorer. För att veta om en motor ska kasseras eller inte sker först en bedömningen 

på plats, sedan kan den skickas till den centrala elverkstaden där medarbetare som tidigare 

haft som jobb att renovera motorer kan göra en bedömning. Dessa vet då ungefär vad det 

kostar för reparation och om det är mer värt att ta in offert för nya motorer istället. 

Andreas säger att man är rätt dålig på att tänka förebyggande när de köper nya motorer men 

att man har varit bra på att det inte finns så många bastarder, utan att man har ett enhetligt 

sortiment och försöker sortera ut så att det inte är massa specialmotorer. Däremot så tror han 

dom inte är så bra på att säkerställa att man använder motorerna direkt medans det finns 

garantier utan det är lätt att den kan hamna på lager tills en annan har gått sönder. 

Förrådet är outsourcat till ISS och det bedrivs inget förebyggande underhåll på motorerna där. 

Det har även hänt att när man har bytt till en “ny” motor från förrådet att den har låtit illa och 

och det har visat sig att den stått i 20 år innan den använts. Förrådet kostar ca 20% av 

förrådsvärdet per år i förrådshållningskostnader som värme, förrådspersonal, transport och 

logistik etc.  

Han nämner att flera bruk använder motorhotell och att det kan vara en framtida lösning då 

man kan dela på motorer och kostnader för att få en större tillgänglighet. Man får då även 

någon som kollar över motorerna och ser till att de är funktionsdugliga. Det är dock en ett 

problem i att dom redan har ett stort motorförråd som man inte vet vad man då skulle göra 

något med då trots om det kanske är 1% som inte fungerar så är det en garanti att ha dom på 

förrådet och kunna anpassa och sätt dit rätt kopplingar och liknande i god typ.  

 



31 

 

Man räknar inget på driftsäkerhetsparametrar vardagligen, men det är något som kan 

användas för att räkna hem en investering om man ska gå från en motor till en annan. Då kan 

man kolla historiska data som MTBF och liknande. Det är inget som lärs ut till elektrikerna 

men projektingenjörer och underhållsingenjörer är medvetna om hur parametrarna kan 

användas. Detta är dock något som baseras på arbetsordershistorik vilket han påtalar kan vara 

lite bristfällig och kotsiktigt skriven. 

Men det är underhållsteori vilket inte är något som högskolor eller universitet riktar in sig 

mot, utan något man lär sig ute på arbetet. Det flesta av underhållsingenjörerna har gått en 

utbildning för att få en certifiering inom underhåll men det är kanske inte något man går första 

året man jobbar. Men när man väl har kommit in i arbetet är det ambitionen att alla 

underhållsingenjörer ska ha någon form av sådan utbildning. 

Man köper ibland in audits för att få en bedömning på hur underhållet på Hallsta ser ut och 

det görs ungefär var 5e år. Denna audit mynnar ut i ett betyg med en skala mellan 1 - 1000 så 

att man kan jämföra sig med andra industrier och bruk. Pappersindustrin ligger överlag bra till 

i dessa mätningar och vi ligger på den övre skalan inom pappersindustrin, men inte i toppen. 

Inom underhåll finns det lite av en frizon att prata arbete med konkurrenter då man enbart 

pratar teknik och ingen information kring produkter eller processer. Detta gör att man inom 

underhållsbranchen kan samarbeta vilket exempelvis görs inom riksorganisationen svenskt 

underhåll vilka försöker standardisera underhåll och sätta definitioner. 

 

Sven Sjölander 

Pappersbruket har valt att dra alla elmotorer över en kam och använder således bara ett 

smörjmedel till motorerna. Egentligen ska SIEMENS elmotorer smörjas med ett smörjmedel 

men man har valt ett tunnare då det blir för mycket arbete med att ha fler smörjmedel. 

Beroende på motorns storlek och varvtal så smörjer man vid vissa intervall och med en viss 

mängd. 

 

Storlek Fett (g) 3000 rpm 1500 rpm 1000 rpm 

160 15 24 mån 24 mån 24 mån 

180 20 24 mån 24 mån 24 mån 

200 25 12 mån 24 mån 24 mån 

225 30 6 mån 12 mån 24 mån 

250 35 6 mån 12 mån 24 mån 

280 40 6 mån 12 mån 24 mån 

315 50 6 mån 12 mån 12 mån 
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355 70 6 mån 12 mån 12 mån 

 

 

Intervju Paul Johansson och Bengt Reinikainen 

Bengt är arbetsledare och Paul arbetar som försteman för elektrikerna. Bengt har arbetat på 

Hallsta sedan 1979. 

Elektrikerna arbetar förebyggande med motorer framförallt genom kolning, då man 

kontrollerar borstlängd och att borstarna sitter bra i hållarna. Det görs varje stopp och det är 

ungefär var fjärde till femte vecka. Förebyggande är det mest arbete på likströmsmotorerna då 

man inte kan göra allt för mycket på en växelströmsmotor. Det är om man har problem med 

övertoner och liknande men det finns inget automatiskt som kollar detta. De har ett ARGUS 

program som ABB tagit fram där dom har kontinuerlig mätning men denna kollas bara om det 

är problem med något, då kan de kolla historik. Det finns templarm och då får man göra rent 

kylfläns men det är de stora för drift. Sen är det folk som går runt och kollar lager. Vi har 

rondering men det är fortfarande under utveckling för att få det kontinuerligt. Det är 

fortfarande mer driften som driver motorerna. Man brukar däremot kolla pulsgivare för att se 

att dessa inte är dåliga.  

Det finns inte så mycket klara ronderingar att följa. Det planerades mycket ronderingar som 

skulle göras men ungefär 90% av dom jobben var stoppjobb som att kontrollera virariktare. 

Det anses inte riktigt vara en FU rond, utan en FU rond handlar mer om att gå runt och 

kontrollera tillstånd. När man exempelvis kontrollerar virariktare så skriver man inga 

arbetsordrar på det, då arbetet ska utföras direkt så maskinen är i toppskick när driften går 

igång igen. De säger att det är många som tycker att det ska vara mycket ronder men att det 

som andra kallar ronder inte i deras ögon är en rondering utan tillståndsbaserat underhåll.  

De säger att när man går runt på bruket så tänker man mycket på hur anläggningen ser ut och 

att mycket av det som kommer upp på stopplistan är sådant som märks när man går runt i 

anläggningen. FU avdelningen brukar vara de som ronderar och kollar lager och så, sen skrivs 

en arbetsorder om att det ska bytas motor och det är där vi kommer in. Så det är en annan 

avdelning som sköter att checka av och mäta och så. 

Det är mycket förebyggande eftersom det är en avdelning som arbetar förebyggande, men sen 

är det oftast en annan avdelning som gör det.  

De säger att när elektrikerna kolar likströmsmotorer ska de även torka bort koldamm så det 

inte blir några jordfel eller liknande. 

Det vanligaste felet på motorerna säger Bengt är att de är utsatta för vibrationer från en dålig 

filt eller vals som skapar vibrationer. På likströmsmotorerna visar det sig genom att kolen 

ligger och hoppas och kollektorn blir orund, vilket blir värre och värre. Svavelväte förstör 

många motorer då det blir en dålig patina på kollektorn, och så blir det genomslag och 

brännmärken på den. Det är kollektorn som är den svaga punkten på en likströmsmotor. På 
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växelströmsmotorerna är det vissa positioner som kan strula, exempelvis rullmaskin som har 

bytts väldigt ofta. Då är det strömgenomgång genom som verkar ha varit problemet.  

Det har varit mycket problem med formeringsvalsen och det har då varit att den är orund. Det 

är väldigt gamla motorer och när de skickas på reparation och man svarvar kollektorn så kan 

det vara att någon av lamellerna har svällt och att den sedan kan röra sig när det blir varmt, 

och då börjar kolen hoppa. Där har det även varit mycket svavelväte tidigare men på senare 

tid har det gått väldigt bra. 

Formeringsvalsen och pickupvalsen står på ett sådant ställe, utanför motorrum och högt upp 

på ett fundament, där det kan svaja litegrann. Där har man förstärkt i flera omgångar med järn 

då den rört sig i en sådan frekvens att det var sämst för den. Det blir väldigt känsligt när valsar 

inte är tip top. Eftersom hela motorns konstruktion är vek så är det vanligt att det blir lagerfel 

då med.  

Veckan innan stopp brukar Bengt gå och kolla runt i motorrum för att kolla vibrationer och 

kolla genom luckan hur patina och så ser ut. Men man ska inte kolla för mycket om man 

misstänker något då det kan bli ordentligt fel om det blir genomslag och så.  

De skriver inte något ner något i IFS mer än att de skriver ner tid på att de har kolat. De har 

ingen mer koll än känslan att en motor nöter mycket på kollektorn. Man skriver inte heller in 

möjliga orsaker till haverier i IFS. Däremot om Mats har skrivit en arbetsorder och FU har 

konstaterat att det är lagerfel då står det motorbyte pga lagerfel. Är det haveri så står det 

förmodligen haveri. Då hamnar det som historiska arbetsordrar. De tycker att de har rätt bra 

koll på vad orsaker kring haverier är.  

Eftersom det är olika storlekar och likströmsmotrer är individer kan det vara svårt att välja rätt 

kol. Om driften ändrar hastigheten kan det helt plötsligt börja gå mycket sämre i en motor. 

Torken är svår att välja kol på då den drar stora strömmar vid start men vid normaldrift så går 

den väldigt lätt. Press- och viraparti är där det har varit mycket problem.  

I det stora hela tycker dom att de har bra koll men på vissa positioner skulle man kanske ha 

annat material på motorerna. Kolleverantörer är med när man gör tester och kan ha förslag på 

olika borstar. Man byter inte kol bara för att en motor inte går riktigt 100 då det kan bli sämre 

om man ändrar kol. Det är även svårt med uppföljning då det kan gå väldigt bra under 

sommarhalvåret men så går det mycket sämre under vintern eftersom det hänger ihop med 

luftfuktighet. Man vill heller gärna hålla ner på antalet kolsorter. Helst vill man hålla sig till 

de borstar som mekaniskt går bra, och inte nöter på kollektorn.  

Man meggar även motorer en eller två gånger per år, men ibland kan det fuskas med det. Man 

ska göra det ett par gånger per år för att kolla så isolationsvärden ser bra ut. Tidigare så blåste 

man ur koldamm ur rotorn om det var dåliga isolationsvärden men då hamnade istället 

koldammet överallt i motorrummet och om man blåste för hårt så blåste isolationen sönder. 

Med de nya omriktarna ser får man varning på det inkommande facket om det är jordfel.  

De vanligaste problemen med likströmsmotorer är att kollektorn blir orund på grund av 

vibrationer och svavelväte. Samt att det kan bli lagerfel, där jordfel och lagerfel hänger ihop 
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med krypströmmar och liknande. För AC drifter är det vanligaste lager, sen jordfel och 

kortslutning mellan faser i tredje hand. Där har det skett stor förändring att man byter lager 

förebyggande innan det händer något.  

 

Intervju Joel Bergström 

Joel är underhållsingenjör på avdelningen underhåll papper. Han säger att det i rollen handlar 

mycket om att tänka långsiktigt med underhållet, och ha en bild över kostnadsläget. Det är 

blandat självständigt arbete där han både arbetare operativt ute i fabriken, där han kan få en 

överblick av hur maskinen går och om det är något som strular. Det är en del i rollen att gå 

runt undersöka driftstatus och framförallt nu när han är nyanställd så är det något han tänker 

extra mycket på. Eftersom att det är en så bred roll som underhållsingenjör gäller det att 

kunna låta andra göra det dom är bra på, och inte ta deras jobb bara för man har den tekniska 

kunskapen för det och man kan lätt skjuta på arbetet med att se framåt. Det gäller att hitta en 

balans mellan att arbeta tekniknära så man vet vad man håller på med och att arbeta med den 

långsiktiga utvecklingen. Han anser att man ska skilja på uppgraderingar och underhåll men 

att det ofta kan vara svårt att göra den avvägningen av vad som är underhåll och vad som är 

en uppgradering. Det kan även ge ett underhållsmässigt mervärde i att låta underhållspersonal 

göra uppgraderingar för att utveckla personalens kunskap om anläggningen. I rollen som 

underhållsingenjör ingår inte något förebyggande underhåll men han rekommenderar FU ifall 

han upptäcker något. Det är viktigt att kunna planera och arbeta strukturerat samt ha tilltro till 

att det man gör idag kommer göra nytta om några år. Han tycker det är viktigt att man inte går 

runt och har saker i huvudet för att saker ska fungera så bra som möjligt. Det är något man 

jobbar på att försöka få ner rutiner och instruktioner för att underlätta för någon som inte 

dagligen jobbar med en viss uppgift. Han säger att det kan spara mycket tid med att vara 

noggrann vid dokumentation och har exempelvis vid beredskapsutryckning varit med om att 

samma problem uppstått vid samma objekt ett flertal tillfällen och att man då har ett facit på 

vad man ska göra. Han säger att det finns en del kvar att arbeta på med det i Hallstavik och att 

man skulle vara betjänt av någon typ av standard som alla arbetade efter. Han säger att 

exempelvis IFS är en investering som vilken som helst annan, att det krävs en ansträngning 

för att man ska få någon avkastning längre fram. 

 

 

 

 

   

 



35 

 

8.3 Fullständig lista arbetsordrar 

 

Positionsnr: 72.P8826M Motor GCC pump 

Datum: 2016-09-20 

Felbeskr.: Motor Utlöst 

Åtgärd: Återställning 

Orsak: Annan orsak 

Datum: 2009-06-28 

Felbskr.: Stannade utan att larma 

Åtgärd: - 

Symptom/Orsak: Upphörd funktion / Överbelastnin 

Positionsnr: 72.P8229M Motor Bakvattenpump 

-  

Positionsnr: 72.P8230M Motor Bakvattenstampump 

Reg datum: 2014-06-23 

Felbeskr.: Stigande lagervärden. 

Symptom: Vibrationer 

Åtgärd: Bytt motor. 

Datum: 2014-06-18 

Felbeskr.: Rep AO f 6241959  

Åtgärd: Renovering FU 

 

Positionsnr: 72.P8215M Motor Deculatorpump 

- 

Positionsnr: 72.P8217M Motor 2:A Virvelrenarstegspump 

Datum: 2018-01-30 

Felbeskr.: stigande lagervärden 

Symptom: Vibrationer  

Åtgärd: Byte av motor 

Datum: 2018-02-02 

Felbeskr.: Reparations AO för 9804630 

Åtgärd: Reparation Avhjälpande UH ( Skickas till storvik ) 

 

Positionsnr: 72.P8201M Motor Inloppslådepump 
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Datum: 2013-07-30 

Felbeskr.: Höga lagervärden DS enligt FU. 

Symptom: Vibrationer 

Åtgärd: motorbyte 

Datum: 2013-10-10 

Felbeskr.: Reparations AO för 7369720. 

Åtgärd: Reparation Avhjälpande UH. 

Datum: 2014-07-31 

Felbeskr.: Startar ej. 

Åtgärd: “Efter 15 st startförsök med inloppspumpen med både nya och gamla tidrelät 

fungerade det till sist med den gamla reläet. Vi stoppade inte igen och provade med det nya 

reläet utan det får gå“ 

Symptom: Nedsatt funktion 

Datum: 2014-09-17 

Felbeskr.: Upptäckt dålig vid kolning. 

Symptom: Slitage 

Åtgärd: Byte av motor. 

Datum: 2014-10-02 

Felbeskr.: Rep.AO 7369720 

Åtgärd: Renovering FU 

Datum: 2005-09-19 

Arbetstyp: Förebyggande tillståndsbaserat underhåll 

Åtgärd: Byte av motor under v40 

Symptom: Slitage 

 

 

Positionsnr: 72.P8505M Motor Vakuumpump 3-4 

- 

Positionsnr: 72.P8508M  Motor Vakuumpump 5-6 

Datum: 2016-08-05 

Felbeskr.: Motor Vakuumpump 5-6 löser vid gruppstart. 

Detaljerat: Brytaren i fack 05 för pump 5&6 ville ej gå till. Troligtvis nåt fel på brytaren. Tog 

brytaren i fack 10 för pump 4 och stoppade i fack 05. 

Åtgärd: Felsökning. byte av brytare. 

Datum: 2017-08-11 

Felbeskr.: Motorn fått vatten i sig efter läckage på tätningsvatten i vakuumrummet. Byte av 
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mekjour m.fl. 

Åtgärd: Byte av motor. 

Symptom: Upphörd funktion 

Datum: 2013-10-11 

Felbeskr.: Reparations AO för 9801286 

Åtgärd: Rep av Strömberg vakumpumpmotor 7-8 

Datum: 2011-11-18 

Felbeskr.: HB6478 varit i drift sedan 1974 

Åtgärd: Byte av motor i förebyggande syfte 

Symptom: Annan orsak 

Positionsnr: 72.P8509M Motor Vakuumpump 7-8 

- 

Positionsnr: 72.P8512 Motor Vakuumpump 9-10 

- 

Positionsnr: 72.8513M1 Motor Vakuumpump 11-12 

- 

Positionsnr: 72.P8515M Motor Vakuumpump 13-14 

- 

 

 

Positionsnr: 72.A8181M1 Motor Formervals, undervira 

Datum: 2013-04-10 

Felbeskr.: Motorbyte pga upptäckt brännhål i rotorlindning alldeles vid nerledare ( ca:2cm i 

dia o 1,5cm djupt) 

Symptom: Vibrationer 

Åtgärd: Motorbyte 

Datum: 2013-04-10 

Felbeskr.: Reparations AO för 9776919 

Åtgärd: Skrotning (Rep AO) 

Datum: 2014-01-13 

Felbeskr.: kolrader har flyttats pga diverse orsaker. 

Symptom: Annan symtom (Ange i fält "Felbeskrivning") 

Åtgärd: Motorbyte 
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Datum: 2014-01-27 

Felbeskr.: Rep. AO för 9776919 

Åtgärd: - 

Datum: 2014-11-24 

Felbeskr.: Formeringsvals löst ut. 

Symptom: Överlastskydd Utlöst 

Åtgärd: Reparation Avhjälpande UH 

Datum: 2015-04-27 

Felbeskr.: Motorhaveri 

Symptom: Upphörd funktion 

Åtgärd: Bytt motor 

Datum: 2015-04-27 

Felbeskr.: Motor ur fuktion 

Symptom: Nedsatt funktion / utmattning 

Åtgärd: Byta av motor 

Datum: 2015-04-28 

Felbeskr.: Rep. AO för 9776919 

Åtgärd: ej lönt att reparera, skrotning 

Datum: 2015-04-28 

Felbeskr.: Jordkol gick ej att sätta fast vid motobyte 28:e apr 

Åtgärd: Nytt montage 

Datum: 2015-04-28 

Felbeskr.: Saknas skyddsplåt till utblås. 

Symptom: Onormal temperatur 

Åtgärd: Tillv och montering av skydd över utblås. 

Datum: 2016-01-26 

Felbeskr.: Kolektor orund, tafsarna går av och kolen trillar isär. 

Symptom: Vibrationer 

Åtgärd: Motorbyte 

Datum: 2016-01-26 

Felbeskr.: Rep. AO för 9776919 

Åtgärd: Orund. Svarvas, spårning, nya lager. Nya kolhållare. Skickad till Storvik. 

Datum: 2016-03-09 

Felbeskr.: Förebyggande förutbestämt underhåll. pga att det är nödreserv som sitter där nu. 

Åtgärd: bytt motor och riktat. 

Datum: 2012-09-26 

Felbeskr.: Varmgång i motorrum 
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Orsak: Annan orsak 

Åtgärd: Bytt kablar och kabelskor ok 

Positionsnr: 72.A8181M2 Motor Guskvals, undervira 

Datum: 2016-10-20 

Felbeskr.: - 

Symptom: Slitage 

Åtgärd: Guskvalsmotor bytes 

Datum: 2004-08-13 

Felbeskr.: Byte av 2 st. el-motorer, som har havererat den 11 o 12 aug.  HB 3846 samt 9199. 

Orsak: Annan orsak 

Åtgärd: Reparation Avhjälpande UH 

Datum: 2016-11-07 

Felbeskr.: Rep. AO för 9776847.  HB2262. --- OBS! SKA VARA ARTIKEL 2603106 --- 

Åtgärd: Skickas till Storvik 

Datum: 2016-12-20 

Felbeskr.: Reparations AO för 2603106. Ersätter AO 381481 

Åtgärd: Renovering FU. Kommit hem från Storvik och inlevererad till Förråd 2017-01-03. 

Datum: 2016-10-24 

Felbeskr.: Gnistregn om guskvalsmotorn, stopp för att kontrollera kol och slipa kollektor. 

Skapad från Stopp 

Symptom: Brand 

Åtgärd: slipning, bytte av alla kol,blåsning. 

Datum: 2017-11-14 

Felbeskr.: Nosvalsmotor kändes varm / Onormal temperatur 

Åtgärd: Montera in ett reglerspjäll på motorkylluft 

Datum: 2010-10-04 

Felbeskr.: - 

Orsak: Annan orsak 

Åtgärd: byte av guskvalsmotor. Förebyggande tillståndsbaserat underhåll 

Datum: 2007-02-24 

Felbeskr.: Guskvals löste ut. Spole i huvudkontaktor formeringsvals hade brunnit.  

Åtgärd: byte kontaktor 

 

 

Positionsnr: 72.A8181M3 Motor Nosvals, övervira 
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Datum: 2016-07-01 

Felbeskr.: Viran stannade 

Symptom: Annan orsak 

Åtgärd: ingen 

Datum: 2015-03-18 

Felbeskr.: Nosvals löste ut, rortorström saknas. Kontrollera varför vi får detta fel. 3:e gången 

nu på kort  

Åtgärd: felsökning byte av styrkort styrpulskort tyristorer 

Symptom: Upphörd funktion / Utmattning 

Datum: 2015-06-10 

Felbeskr.: Byte av nosvalsmotor Viraparti 

Symptom:  Slitage 

Åtgärd: Motorbyte 

Datum: 2015-06-17 

Felbeskr.: Rep. AO för 9776878 

Symptom: Slitage 

Åtgärd: Renovering FU 

Datum: 2016-07-02 

Felbeskr.: Stannade Nosvals larm 

Symptom/Orsak: Slitage 

Åtgärd: byet av pulsgivare + motor 

Datum: 2016-07-04 

Felbeskr.: Rep. AO för 9776878 Kortis. 

Orsak: Vibration 

Åtgärd: Skickad till Storvik Skrotad, rotor sparad. 

 

Datum: 2017-09-14 

Felbeskr.: pga jordfel 

Symptom: Annat symtom 

Åtgärd: byte av motor 

Datum: 2017-05-19 

Felbeskr.: demontage, lagerbyte, montage 

Symptom: Vibrationer 

Åtgärd: PM12 Nosvalsmotor, lagerbtye 

Datum: 2017-09-29 

Felbeskr.: Reparations AO för 9776878 

Orsak: Slitage 

Åtgärd: Reparation hos ABB i Storvik. 
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Datum: 2017-09-01 

Felbeskr.: Dåliga meggvärden 

Orsak: Föroreningar. 

Åtgärd: Motorbyte pga jordfel. 

 

Positionsnr: 72.P8005M1 Motor S-vals 

Datum: 2016-03-15 

Felbeskr.: Upptäckt vid kolning 

Symptom: Slitage 

Åtgärd: Renovering FU, byte till ny modell 

Datum: 2016-03-24 

Felbeskr.: Rep. AO för 2440950 

Symptom: Slitage 

Åtgärd: svarvning och borrning av varvtalsregulator 

Datum: 2016-04-14 

Felbeskr.: Reparations AO för 9783658 

Åtgärd: Reparation Avhjälpande UH  Artikel flyttad till förråd 26-0. 2016-05-23 

Positionsnr: 72.P8003M1 Motor Pick-up vals 

Datum: 2015-03-19 

Felbeskr.: Orund kollektor. Upptäckt vid kolning 

Symptom: Slitage 

Åtgärd: byte av motor  

Datum: 2015-03-30 

Felbeskr.: Rep. AO för 9777004   (HB6718) 

Åtgärd: Renovering FU 

 

Datum: 2016-11-07 

Felbeskr.: Rep. AO för 9777004.  HB6742 

Symptom: Vibrationer 

Åtgärd: Skickas till storvik 

Datum: 2016-11-04 

Felbeskr.: pga stigande lagervärden FS 

Åtgärd: motor bytes 

Positionsnr: 72.8008M1 Motor Ventanipvals, Motor 3:e press 

- 
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Positionsnr: 72.P8015M1 Motor Torkgrupp 1 

Datum: 2014-02-27 

Felbeskr.: Rep AO för 9776919 Likströmsmotor LAE450L HB6660 

Symptom/Orsak: Upphörd funktion / Föroreningar 

Åtgärd: Renovering FU 

Datum: 2014-02-27 

Felbeskr.: Rep AO för 9783658 Likströmsmotor LAD630S HB6607 

Symptom/Orsak: Upphörd funktion / Slitage 

Åtgärd: Reparation Avhjälpande UH 

Datum: 2018-01-25 

Felbeskr.: se bifogad spm-mätning. 

Symptom: Vibrationer 

Åtgärd: PM12 1:a tork motor bytes pga förhöjda värden 

Datum: 2018-01-23 

Felbeskr.: Rep. AO för 9776919 Höjda lagervärden 

Åtgärd: Skickas till ABB i Storvik för rep. 

Datum: 2009-01-20 

Felbeskr.: - 

Åtgärd: 784219*PM12 Tork 1 motorbyte 

Datum: 2007-01-10 

Felbeskr.: - 

Åtgärd: 761624*Byte av motor tork 1. 

Orsak: Annan orsak 

Datum: 2005-12-06 

Felbeskr.: Vibrationer i motor 

Åtgärd: 738387*Byte av motor 5:e tork. 

Orsak: Annan orsak (vibrationer) 

Datum: 2005-11-23 

Felbeskr.: Vibrationer 

Åtgärd: 737894*Uppriktning av motor 5 tp 

Orsak: Annan orsak  (Vibrationer) 

Datum: 2010-09-21 

Felbeskr.: 803276*PM12 5:e tork motor, fundament spruckit, åtg? 

Åtgärd: Det behövs 4 dygns stopp för detta arbete. 

Orsak: Annan orsak 

 

Positionsnr: 72.P8016M1 Motor Torkgrupp 2 
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Datum: 2014-05-07 

Felbeskr.: lagerfrekvens FS 

Symptom: Vibrationer 

Åtgärd: 2:a tork, byte av motor,  

Datum: 2014-05-14 

Felbeskr.: Rep. AO f 9776919 HB6506 LIKSTRÖMSMOTOR 

Åtgärd: Renovering FU 

Datum: 2008-11-28 

Felbeskr.: Elfel 

Åtgärd: 782882*Byte formeringsvalsmotor. A8181M1 

Orsak: Annan orsak 

Datum: 2012-10-11 

Felbeskr.: Hål i rotor upptäcktes vid kolning HB-6660 ( i drift 2009-01 till 2012-10 ) 

Nya motorn blir HB-6508 

Åtgärd: Byte av motor Tork1 

Orsak: Annan orsak 

Positionsnr: 72.P8017M1 Motor Torkgrupp 3 

Datum: 2014-11-19 

Felbeskr.: Svarvning av två kopplingar till torkmotorerna. 

Åtgärd: Förbättring FU 

Orsak: Annan orsak 

 

 

 

Positionsnr: 72.P80818M1 Motor Torkgrupp 4 

- 

Positionsnr: 72.P8019M1 Motor Torkgrupp 5 

- 

Positionsnr: 72.A8701M2 Motor Termovals 

Datum: 2010-09-27 

Felbeskr.: Vi har fått berfarade vibrationhöjningar i mätningar, 

Åtgärd: Vi hittade inga konstigheter, FU följer upp mätningarna 

Orsak: Annan orsak 

Positionsnr: 72.A8701M3 Motor Softvals 
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Datum: 2010-09-21 

Felbeskr.:  Höga värden, uppriktning/motorbyte? 

Åtgärd: ska jobbet utföras får en ny ao skrivas 

Orsak: Annan orsak 

Datum: 2011-09-07 

Felbeskr.: motor-idtest utföres 

Åtgärd:  - 

Orsak: Annan orsak 

Positionsnr: 72.A8702M2 Motor Termovals 

Datum: 2003-01-28 

Felbeskr.: 697689*Byte pulsgivare. skakar?? 

Åtgärd: Reparation Avhjälpande UH 

Orsak: Annan orsak  

Datum: 2012-12-20 

Felbeskr.: Bytes pga lång gångtid ( samt div problem runt sträckningar mm ) 

Åtgärd: Byte pulsgivare termovals 2 

Orsak: Annan orsak 

Positionsnr: 72.A8702M3 Motor Softvals 

Datum: 2005-10-11 

Felbeskr.: Lagerfel. 

Åtgärd: Byte av motor softvals 1 

Orsak: Annan orsak 

 


